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RESUMO: Moléculas bioativas tais como flavonoides, antioxidantes e vitaminas podem ser 

incorporadas a produtos alimentícios com apelo funcional. No entanto, flavonoides 

lipossolúveis como a fisetina possuem biodisponibilidade reduzida quando submetidos ao pH 

do trato gastrointestinal humano. Nesse caso, a microencapsulação desse tipo de bioativo em 

células de levedura Saccharomyces cerevisiae através de choque osmótico é uma estratégia 

promissora para proteger e transportar essas substâncias in vivo. Contudo, até o presente não 

havia sido relatado estudo quantitativo sobre esse processo. Desse modo, este trabalho avaliou 

a eficiência do processo de encapsulação (EE) e o teor de fisetina internalizada (FI) nas 

células da levedura através de dois métodos de quantificação: (1) cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) e (2) espectrofotometria UV-Visível. Os parâmetros operacionais foram 

determinados por meio do delineamento composto central rotacional 2
3
. As variáveis 

analisadas foram a concentração de fisetina (C), a pressão osmótica de desidratação (P) e a 

temperatura do processo (T). A caracterização das células foi realizada através de microscopia 

confocal a laser (MCL), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e viabilidade celular. Os 

melhores resultados foram obtidos pelo método 2 nas condições dos pontos centrais (C = 2,00 

mg.mL
-1

, P = 30 MPa e T = 25 °C), onde a EE = 33,30 % e teor de FI = 1,20 mg. Os ensaios 

de MCL mostraram que a etapa de lavagem com etanol, indispensável no método 1, 

influenciou negativamente a EE e o teor de FI. As imagens em alta resolução capturadas pela 

MEV mostraram que o choque osmótico não afetou a estrutura encapsulante do envelope 

celular da levedura. A manutenção das células em soluções com P ≤ 30 MPa reduziu 

ligeiramente a viabilidade celular (84 % viáveis) e a comparação com a amostra controle não 

mostrou diferença significativa (p.< 0,05). Os resultados encontrados demonstram o forte 

potencial do uso das leveduras como matrizes encapsulantes para componentes bioativos 

sensíveis. Estes resultados demonstram que essa técnica pode ser aplicada com sucesso na 

produção de produtos alimentícios com alto teor de compostos bioativos.  
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ABSTRACT: Bioactive molecules, such as flavonoids, vitamins and antioxidants, can be 

added to functional food products. However, fat-soluble flavonoids like fisetin have poor 

bioavailability when they are subjected to the harsh pH conditions of the human 

gastrointestinal tract. In this case, the microencapsulation of fisetin into Saccharomyces 

cerevisiae cells by osmotic shock is a promising strategy to protect and carry these substances 

in vivo. However, quantitative studies have not been reported regarding this process yet. 

Based on this rationale, this study evaluated the encapsulation efficiency (EE) and the content 

of internalized fisetin (IF) in yeast cells based on two different quantification methods: (1) 

high performance liquid chromatography (HPLC) and (2) UV-Visible spectrophotometry. The 

process parameters were evaluated by using the central composite design 2
3
. The measured 

variables were concentration of fisetin (C), osmotic pressure dehydration (P) and process 

temperature (T). Cell characterization was performed by confocal laser microscopy (CLM), 

scanning electron microscopy (SEM) and viable cell counts. The best results (EE = 33.30% 

and IF = 1.20 mg) were obtained by UV-visible spectrophotometry when central point 

conditions (C = 2.00 mg.mL
-1

, P = 30 MPa and T = 25 °C) were used. Results revealed that 

the ethanol washing step, which is essential in method 1, had a negative influence on EE and 

IF. High resolution images captured by SEM showed that the osmotic shock did not affect 

yeast's cell encapsulating structure. The maintenance of the cells in solutions of P ≤ 30 MPa 

slightly reduced cell viability (84 % viable) and comparison to a control sample showed no 

significant difference (p < 0.05). Overall, the results demonstrated the adequacy and relevant 

biotechnological potential of yeast cells as encapsulating matrices for sensitive bioactive 

compounds. This fresh biotechnological approach has proven to be a successful technique for 

the production of several bioactive-rich food products. 

 

Key-words: Yeasts, flavonoids, fisetin, osmotic shock, microencapsulation. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança”. 

Stephen Hawking  
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1. Introdução 
 

 

Nos últimos anos, os flavonoides têm atraído muita atenção dos pesquisadores devido 

aos variados efeitos biológicos comprovados, como atividade antioxidante, antimicrobiana, 

antiviral, etc. (Mignet et al., 2012). A fisetina é um flavonoide fluorescente lipossolúvel 

encontrado naturalmente em frutas como o morango, tomate, uva, pêssego, entre outras. 

Efeitos benéficos da fisetina na promoção da saúde humana têm sido relatados, entre eles têm-

se a capacidade anticarcinogênica pela inibição de andrógenos envolvidos com o câncer de 

próstata (Khan et al., 2008b), a atividade antiviral contra o vírus causador da herpes e da 

dengue (Lyu et al., 2005; Zandi et al., 2011), a inibição ou redução da resposta inflamatória 

no pulmão e no tecido conjuntivo (Park et al., 2008; Geraets et al., 2009), a atividade 

neuroprotetora da memória de longo prazo (Maher et al., 2006), entre outros.  

Contudo, a fisetina é facilmente degradada quando submetida à perturbações físico-

químicas no meio circundante (temperatura, luz, oxidação, reações enzimáticas, pH ácido dos 

endossomos/lisossomos e/ou trato gastrointestinal do ser humano), afetando sua 

biodisponibilidade (Sengupta et al., 2005). Técnicas de microencapsulação podem ser 

utilizadas para proteger essas moléculas, além de melhorar e controlar sua absorção no 

organismo humano. Exemplos de técnicas de microencapsulação aplicadas para os 

flavonoides são spray-drying (secagem por atomização), coacervação, inclusão molecular, 

liofilização e encapsulação em lipossomas.  

No que diz respeito especificamente a encapsulação de compostos bioativos, a 

utilização de microrganismos como microcápsulas para a vetorização e proteção destes 

componentes vem sendo amplamente estudada (Gouin, 2004; Champagne & Fustier, 2007; 

Shi et al., 2008; Paramera et al., 2011b). A parede celular da levedura S. cerevisiae age como 

barreira protetora contra a luz, umidade e interações físico-químicas deletérias para 

componentes sensíveis, como os compostos fenólicos, melhorando a sua biodisponibilidade e 

atividade biológica in vivo (Shi et al., 2008). A estrutura do envelope celular (parede e 

membrana plasmática) da levedura mostra-se capaz de manter a estabilidade de moléculas 

aromáticas em altas temperaturas e por tempo prolongado (Normand et al., 2005). Além 

disso, os métodos de bioencapsulação são considerados seguros, uma vez que nenhum aditivo 

é utilizado nos processos, tornando sua aplicação ideal para produtos alimentícios (Blanquet 

et al., 2005). 
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Apesar dessas vantagens, o peso molecular da molécula é o principal fator limitante 

para a microencapsulação nas células de levedura. As barreiras mais importantes são a parede 

celular e a membrana plasmática, que impedem a penetração de macromoléculas no 

citoplasma dos microrganismos, enquanto que moléculas menores passam livremente (Zlotnik 

et al., 1984). 

Uma maneira de superar essas barreiras é através da aplicação de pulsos elétricos de alta 

voltagem (eletroporação) durante micro ou milissegundos para tornar a membrana plasmática 

das células temporariamente permeável. No entanto, neste método há formação de canais 

aquosos em excesso e isto pode causar perda significativa da substância internalizada pelo 

extravasamento do conteúdo intracelular e a morte da célula (Benov et al., 1994; Maccarrone 

et al., 1995).  

De maneira semelhante, a aplicação de choque osmótico nas células de levedura causa a 

permeabilidade temporária da membrana plasmática, porém com o benefício de manter sua 

integridade ao final do processo (Dupont et al., 2010). Esta técnica inovadora é dividida em 

duas etapas principais. Na primeira, as células são submetidas a um gradiente de concentração 

através do aumento da pressão osmótica do meio no qual estão inseridas. Nesta etapa, há 

diminuição do volume celular (desidratação) e abertura dos poros na membrana da célula. Em 

seguida, as células sofrem rápida reidratação com a substância de interesse diluída neste meio, 

seguida de internalização da substância e do fechamento dos poros. Este método independe do 

tempo de contato com a solução de interesse, ou seja, o contato instantâneo já demonstra 

visualmente alto índice de internalização (Câmara Júnior et al., 2013).  

Pedrini et al. (2014) utilizaram o choque osmótico (osmoporação) com soluções 

concentradas de glicerol para bioencapsular FITC-Dextrano  polissacarídeo de alto peso 

molecular (20 kDa)  em células da levedura S. cerevisiae. Os autores observaram, por meio 

de microscopia confocal a laser e citometria de fluxo, que a internalização foi mais evidente 

para as células submetidas ao choque osmótico, enquanto que nas demais ocorria endocitose 

natural e menor teor da substância internalizada.  

Contudo, até o presente não foi relatado estudo quantitativo aprofundado sobre os 

melhores parâmetros para a microencapsulação de biomoléculas em células da levedura S. 

cerevisiae através de choque osmótico (bioencapsulação). Desse modo, objetivou-se neste 

trabalho a determinação das melhores condições experimentais para a bioencapsulação 

utilizando como substância modelo a fisetina. Para isso foram quantificados o teor de fisetina 

internalizada e a eficiência do processo através de cromatografia líquida de alta eficiência e 

espectrofotometria UV-Visível. Os parâmetros avaliados, neste estudo, foram a concentração 
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de fisetina, a pressão osmótica de desidratação e a temperatura do processo. Ensaios de 

microscopia confocal a laser, microscopia eletrônica de varredura e viabilidade celular foram 

conduzidos paralelamente. 
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2. Objetivos 
 

 

2.1 - Objetivo geral 
 

Determinar o teor de fisetina microencapsulada nas células da levedura S. cerevisiae 

utilizando choque osmótico, assim como avaliar os melhores parâmetros operacionais e a 

eficiência do processo.  

 

 

2.2 - Objetivos específicos 
 

 Quantificar a eficiência do processo e o teor de fisetina incorporada nas células de 

levedura antes e depois do choque osmótico; 

 

 Comparar o efeito de dois métodos de quantificação, por cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE) e espectrofotometria UV-Visível, na eficiência do processo e 

no teor de fisetina incorporada nas células; 

 

 Avaliar a influência da concentração de fisetina, da pressão osmótica de desidratação 

e da temperatura do sistema nas respostas analisadas; 

 

 Realizar estudo exploratório do interior e da superfície celular através de 

microscopia confocal a laser e microscopia eletrônica de varredura, respectivamente; 

 

 Verificar o impacto da pressão osmótica de desidratação na viabilidade celular. 
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3. Revisão bibliográfica 
 

 

3.1 - Fisetina 

 

A fisetina (3, 3’, 4’, 7-tetrahidroxiflavona, 5-desoxiquercetina) é um flavonoide do 

subgrupo flavonol naturalmente fluorescente encontrado no morango, tomate, uva, caqui, 

cebola, pêssego, etc. Possui fórmula molecular C15H10O6, peso molecular de 286,24 g.mol
-1

 

(286 Da) e sua estrutura química está mostrada na Figura 3.1 (Khan et al., 2008a). 

 

 

Figura 3.1 − Estrutura química da molécula de fisetina. 

 

Os flavonoides são um grupo de componentes químicos presentes de maneira mais 

evidente em frutas e vegetais. Estes compostos são subdivididos em flavonóis, flavonas, 

isoflavonas, catequinas, ácidos fenólicos e antocianinas, diferenciando-se entre si pelas 

características estruturais das moléculas (Han et al., 2007; Damodaran et al., 2010). Pesquisas 

têm relatado que a ingestão regular destes compostos está associada a diversos benefícios para 

a saúde humana como prevenção de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, 

regulação e manutenção do metabolismo celular, retardamento do envelhecimento celular 

(atividade antioxidante) e inibição do crescimento microbiano (Scalbert et al., 2005; Del Rio 

et al., 2010; Mignet et al., 2012). 

A molécula de fisetina apresenta importantes atividades biológicas como indução da 

apoptose de células cancerígenas na próstata e no cólon humano (Khan et al., 2008a; Lim Do 

& Park, 2009), inibição da replicação viral do vírus da herpes (HS1-V e HS2-V) e da dengue 

tipo 2 (Lyu et al., 2005; Zandi et al., 2011), ação na redução de inflamações pulmonares, 

superior a alguns medicamentos anti-inflamatórios, e em células do tecido conjuntivo pela 
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supressão do NF-κB (complexo proteico associado a resposta inflamatória) (Park et al., 2008; 

Geraets et al., 2009), atividade neuroprotetora da memória de longo prazo (Maher et al., 

2006), dentre outras. A administração de 1 mg de fisetina em camundongos com células 

cancerígenas na próstata reduziu a viabilidade destas células em até 62%, retardando o 

crescimento dos tumores de 26 para 46 dias após a inoculação (Khan et al., 2008b). 

Em geral, as atividades metabólicas de compostos fenólicos, como a fisetina, estão 

relacionadas com a interação entre espécies reativas de oxigênio (ROS) e os metabólitos 

resultantes da sua digestão e absorção. Mecanismos mais específicos da ação antioxidante dos 

compostos fenólicos no organismo humano têm sido sugeridos. Por exemplo, a fisetina inibe 

a peroxidação lipídica na membrana das células em até 50 % (Sengupta et al., 2004; 

Chaudhuri et al., 2007), o resveratrol reduz a inflamação dos tecidos através da inibição da 

produção de prostaglandinas e da atividade da ciclo-oxigenase-2 (King et al., 2006), os 

átomos de hidrogênio presentes nos grupamentos hidroxila da molécula de curcumina são os 

responsáveis pela sua capacidade antioxidante (Ak & Gülçin, 2008), o teor de compostos 

fenólicos presentes na groselha negra estão correlacionados com a capacidade antioxidante 

dos extratos (Ehala et al., 2005), entre outros. 

Apesar das excelentes características bioativas dos compostos fenólicos lipossolúveis, 

em geral, eles possuem biodisponibilidade reduzida quando administrados diretamente in 

vivo, devido as suas propriedades hidrofóbicas. Aumentar a solubilidade e a proteção destes 

componentes parecem ser os fatores chave para melhorar a biodisponibilidade no organismo 

humano após a ingestão (Fang & Bhandari, 2010; Seguin et al., 2013). 

 

 

3.1.1 - Incremento de biodisponibilidade dos compostos fenólicos 

 

Apesar dos benefícios dos compostos fenólicos já comprovados, o mecanismo de 

absorção e biodisponibilidade destes compostos no organismo humano ainda não foi 

completamente elucidado. A grande variedade de compostos fenólicos descobertos, mais de 

10.000 (Kennedy & Wightman, 2011), aliada aos diferentes efeitos sinérgicos e mecanismos 

de síntese e degradação destes componentes, desafiam os pesquisadores a encontrar maneiras 

de otimizar sua absorção e potencializar seus benefícios. Além disso, a administração de 

componentes bioativos em produtos alimentícios representa um desafio ainda maior, uma vez 

que o processamento dos alimentos pode ser conduzido sob condições desfavoráveis para a 

molécula (temperatura elevada, pH ácido ou alcalino, umidade, oxigênio e luz).   
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Seguin et al. (2013) observaram aumento significativo na biodisponibilidade e no 

potencial anticarcinogênico da fisetina utilizando microcápsulas de lipossoma (membrana de 

fosfolipídios) para o tratamento do carcinoma pulmonar. Os autores compararam a fisetina 

livre com a microencapsulada por meio de ensaios in vivo e perceberam que a concentração 

de fisetina microencapsulada administrada aos camundongos foi duas vezes superior no 

plasma sanguíneo e cinco vezes no fígado destes animais.   

Técnicas de microencapsulação através de inclusão molecular em -ciclodextrina, em 

matriz a base de amido modificado (spray-drying ) e em células de S. cerevisiae mostraram 

ser capazes de melhorar a solubilidade da curcumina (corante polifenólico hidrofóbico), e, 

consequentemente, sua biodisponibilidade (Paramera et al., 2011b). 

Evidências de melhoria da biodisponibilidade da fisetina também foram relatadas 

através da microencapsulação em polissacarídeos cíclicos não ramificados (Cys) excretados 

pelo Rhizobium leguminosarum. Os autores perceberam que a formação do complexo se deu 

ao redor dos anéis aromáticos da fisetina e o método mostrou-se mais eficaz aos complexos 

formados utilizando -ciclodextrinas (Jeong et al., 2013). 

A utilização de leveduras S. cerevisiae como microcápsulas além de melhorar a 

biodisponibilidade mostrou-se capaz de aumentar a estabilidade dos componentes nela 

inseridos. Shi et al. (2008) estudaram a estabilidade do resveratrol (composto antioxidante 

fotossensível) exposto durante 60 minutos sob luz fluorescente e perceberam maior atividade 

antioxidante no resveratrol microencapsulado que no resveratrol livre. Os pesquisadores 

atribuíram este fato à presença da parede celular que reduz a degradação causada pela luz.  

O ácido clorogênico encapsulado em células de S. cerevisiae mostrou maior estabilidade 

durante 10 dias de armazenamento sob diferentes atmosferas controladas em comparação ao 

componente livre não-encapsulado (Shi et al., 2007). 

Portanto, a biodisponibilidade dos compostos fenólicos, incluindo a fisetina, está 

associada diretamente a capacidade das moléculas bioativas se manterem intactas e ativas até 

o sítio de absorção/digestão no organismo humano, isto é, células, tecidos e órgãos (Champagne 

& Fustier, 2007). Deste modo, a microencapsulação parece ser uma eficiente estratégia para 

aumentar a biodisponibilidade de compostos bioativos. Existem diversos métodos de 

microencapsulação aplicáveis aos compostos fenólicos e alguns deles serão discutidos a seguir. 

 

 

 

 



Capítulo 3: Revisão bibliográfica 

 

Antonio de Anchieta Câmara Júnior, outubro/2014     11 

3.2 - Métodos de microencapsulação 

 

A microencapsulação pode ser definida como a técnica que utiliza diferentes materiais 

para envolver compostos de interesse (fenólicos, aromas, corantes, fármacos), protegendo-os 

das agressões físico-químicas do ambiente ou do meio em que estão inseridos (pH, 

temperatura, luz, oxidação, entre outros). Muitas técnicas de microencapsulação são 

aplicáveis em componentes destinados a produtos alimentícios (Gouin, 2004; Normand et al., 

2005). Sendo assim, a escolha pelo método de microencapsulação em alimentos deve levar 

em consideração uma série de fatores: i) Reduzir as reações indesejáveis do agente ativo 

(núcleo) com os fatores ambientais; ii) Revestir o princípio ativo por uma membrana 

protetora; iii) Diminuir a taxa de transferência do agente ativo com o meio externo; iv) 

Melhorar a biodisponibilidade da substância de interesse; v) Controlar a liberação do agente 

ativo; vi) Ressaltar atributos desejáveis ou anular os indesejáveis; vii) Preservar as 

características originais da substância; e viii) Promover fácil manuseio (Champagne & 

Fustier, 2007; Gharsallaoui et al., 2007). 

O spray-drying é um método de secagem e microencapsulação utilizado para diversas 

aplicações, ingredientes e fármacos. O componente de interesse é adicionado a uma matriz 

(hidrofóbica ou hidrofílica, dependendo da natureza do composto de interesse), 

homogeneizado, pulverizado e desidratado numa câmara com circulação de ar quente. Neste 

método, diferentes parâmetros devem ser determinados para aprimorar o rendimento do 

processo como temperatura do ar de entrada, concentração da matriz, concentração do 

componente, pressão da alimentação, etc. (Shu et al., 2006).   

A microencapsulação por liofilização é um método de desidratação simples, a 

substância de interesse (hidrofílica ou hidrofóbica) é adicionada a uma matriz, congelada 

rapidamente em temperaturas muito baixas (nitrogênio líquido) e mantida em pressão 

reduzida (< 500 µmHg) durante ciclos de 24 horas. Durante o processo, a água presente na 

solução é sublimada (estado sólido para estado gasoso), resultando no componente 

desidratado e envolvido pela matriz. Este processo é longo, oneroso e geralmente utilizado 

para ingredientes de alto valor agregado como bactérias probióticas e fármacos (Desai & Jin 

Park, 2005; Augustin & Hemar, 2009). 

Membranas a base de fosfolipídios (lipossomas) são capazes de envolver compostos 

fenólicos e melhorar sua biodisponibilidade. Neste método, a formação dos lipossomas 

(vesículas artificiais) ocorre em meio aquoso, onde o componente de interesse é envolvido 
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espontaneamente por uma bicamada lipídica formando nanocápsulas de aproximadamente 

170.nm (Seguin et al., 2013). 

Na inclusão molecular, ocorre a substituição do interior hidrofóbico das -

ciclodextrinas ,  ou , pelo componente de núcleo, geralmente hidrofóbico. Esta interação 

permite melhorar a solubilidade e biodisponibilidade da molécula nanoencapsulada (diâmetro 

entre 67 e 470 nm)  (Krishnaswamy et al., 2012).  

A coacervação baseia-se no conceito de separação de fases. O material do núcleo é 

dissolvido na solução contendo um polímero, sendo este induzido a se aglomerar ao redor do 

material do núcleo suspenso ou emulsionado no mesmo meio de reação (Xiong et al., 2006).  

No método de plasmólise, células de S. cerevisiae são colocadas em meio concentrado 

de cloreto de sódio durante 24 horas a 54 °C e centrifugadas. Ao final do processo, a maior 

parte do conteúdo intracelular é removido, permanecendo somente a estrutura do envelope 

celular. Nessa técnica, a encapsulação ocorre através de equipamentos de alta pressão que 

induzem a penetração da substância dentro das microcápsulas (Fang & Bhandari, 2010). 

As técnicas de microencapsulação devem atender a três princípios básicos para o 

sucesso da sua aplicação em componentes destinados à indústria de alimentos: 1) Viabilidade 

técnico-econômica; 2) Aplicabilidade e 3) Eficiência. A viabilidade técnico-econômica é 

extremamente importante para qualquer processo industrial. Alguns processos de 

microencapsulação, apesar da inovação científico-tecnológica, não são aplicáveis em escala 

industrial, já que os custos de implantação são superiores ao do próprio componente in 

natura, em outras palavras, os custos do processo devem ser inferiores ao do componente não 

encapsulado senão sua aplicação não é justificável. A aplicabilidade é relacionada ao próprio 

componente que deve possuir relevância expressiva para o produto (corantes, aromas, 

flavorizantes de alto custo) ou para as necessidades do consumidor (nutricionais, saúde). A 

eficiência refere-se ao processo em si e deve ser a maior possível, em termos de rendimento 

de microcápsulas e teor de componente microencapsulado no final do processo (Gouin, 2004; 

Gharsallaoui et al., 2007; Fang & Bhandari, 2010). 

Certos métodos de microencapsulação utilizam matrizes hidrofóbicas ou hidrofílicas 

associadas a circulação de ar quente (spray-drying) ou congelamento e redução da pressão 

(liofilização) para a formação da membrana ao redor do componente de núcleo. A principal 

desvantagem destes métodos é o alto custo operacional devido ao tempo de processamento 

prolongado. Além disso, o maior número de poros formados na estrutura das partículas pelo 

método de liofilização gera aumento no custo de armazenamento e transporte (Augustin & 

Hemar, 2009).  
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No método de inclusão molecular e lipossomas, ocorre a substituição do núcleo 

hidrofóbico pela molécula de interesse ou seu envolvimento por membranas lipídicas. Nestes 

casos, o uso de reagentes caros e pouco eficientes em termos de rendimento não justificam 

sua aplicação a componentes alimentícios. Na plasmólise o tempo prolongado na preparação 

das células é o fator limitante do processo (Gouin, 2004). 

O processo de microencapsulação em células de levedura, alvo deste trabalho, será 

discutido em detalhes a seguir. 

 

 

3.2.1 - Microencapsulação de compostos bioativos em células de levedura 

 

A aplicação do processo de microencapsulação em células de levedura S. cerevisiae 

através de choque osmótico possui algumas vantagens frente aos processos descritos 

anteriormente. Dentre as vantagens, podemos citar: uso de microrganismo amplamente 

utilizado na indústria de alimentos, caracterizando um processo seguro do ponto de vista 

alimentício; emprego de temperatura ambiente (25 °C) reduzindo os efeitos térmicos 

prejudiciais para a atividade biológica dos compostos; uso de reagentes seguros e de baixo 

custo (etanol, glicerol, água); tempo de processo reduzido e equipamentos de custo acessível 

possibilitando a ampliação do processo para escala industrial (Blanquet et al., 2005; Shi et al., 

2008; Fang & Bhandari, 2010; Câmara Júnior et al., 2013). 

 

 

3.2.1.1. - A levedura S. cerevisiae como agente encapsulante 

 

Existem mais de 1.500 espécies de leveduras existentes na natureza e muitas são 

utilizadas na indústria de alimentos. A espécie S. cerevisiae é sem dúvida a mais conhecida. 

Ela é utilizada na fabricação de pães, cervejas, vinhos, produção de etanol, entre outros. Trata-

se de microrganismo unicelular com 5 a 8 µm de diâmetro, com parede celular rígida e 

vacúolo de grandes dimensões (Larabell & Le Gros, 2004). Além de suas aplicações na 

indústria, a S. cerevisiae é um organismo eucariótico modelo para o estudo dos mecanismos 

biológicos fundamentais (Kolkman et al., 2005). 

A S. cerevisiae oferece uma série de propriedades que justificam seu uso no processo de 

microencapsulação através de choque osmótico. Primeiramente, a parede e a membrana 

celular agem como barreiras impedindo as interações físico-químicas deletérias (temperatura, 
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oxigênio e luz) ao componente nela inserido. Outra vantagem está relacionada ao fácil 

manuseio e ampla utilização na indústria de alimentos, servindo para as mais variadas 

aplicações. Há ainda a possibilidade de encapsular, nas células de S. cerevisiae, diversos tipos 

de moléculas, tanto hidrofílicas como hidrofóbicas, permitindo a aplicação do processo para 

muitas substâncias bioativas. Outra vantagem tecnológica é a característica estrutural da 

célula de levedura (parede e membrana), sobretudo o diâmetro do envelope celular (de 5 a 10 

µm) que possibilita maior eficiência da bioencapsulação frente a alguns processos de 

microencapsulação aplicáveis a compostos fenólicos, geralmente com cápsulas em escala 

nanométrica (Fang & Bhandari, 2010; Pham-Hoang et al., 2013).  

Normand et al. (2005) estudaram a microencapsulação do flavorizante limoneno em S. 

cerevisiae e caracterizaram a sua estabilidade térmica. Seus resultados mostraram que a 

levedura possui alta estabilidade térmica suportando temperaturas de até 130 °C, protegendo e 

liberando gradativamente o componente durante o aumento da temperatura. 

A membrana plasmática da S. cerevisiae é uma estrutura complexa de 7 a 8 nm de 

espessura, constituída por uma dupla camada de lipídios e proteínas. A membrana plasmática 

e a parede celular são responsáveis por manter a estrutura rígida da célula e atuam como 

barreiras seletoras para as moléculas indispensáveis à sua atividade metabólica (Dupont, 

2011). Moléculas de peso molecular maiores que 110 Da (ou 110 g.mol
-1

 e 0,42 nm de raio) 

não são capazes de passar pela membrana plasmática, sendo necessária a utilização de energia 

(ATP) para a endocitose ocorrer e o material poder ser internalizado no citoplasma da célula, 

enquanto que íons e moléculas menores como água passam livremente (Figura 3.2) (Scherrer 

et al., 1974; Zlotnik et al., 1984; Shi et al., 2008).  

 

 

Figura 3.2 − Representação esquemática das barreiras da microencapsulação em células de 

levedura. Da esquerda para a direita: moléculas de alto, médio e baixo peso molecular. 
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A parede celular é a estrutura mais externa da levedura, possui em média 150 nm de 

espessura (Figura 3.3) e é essencialmente constituída de -glucanos e quitina. A parede 

celular, aliada às propriedades da membrana da célula de levedura, é capaz de suportar as 

variações físico-químicas mais drásticas, evidenciando seu forte potencial para aplicação em 

processos de microencapsulação (Normand et al., 2005; Shi et al., 2008; Dupont et al., 2010).  

 

 

Figura 3.3 − Observação da estrutura da S. cerevisiae através de microscopia eletrônica de 

transmissão em condições fisiológicas. Membrana plasmática (seta contínua). Parede celular 

(seta tracejada). (V). Vacúolo. Escala de 500 nm em (A) e 100 nm em (B).  

(Adaptado de Dupont et al., 2010). 

 

Makarow (1985) estudou a microencapsulação de FITC-Dextrano (peso molecular de 

70.000 Da) em esferoplastos (células com ausência parcial de parede celular) de S. cerevisiae 

e concluiu que a absorção foi bem sucedida. Contudo, num estudo posterior, Preston et al. 

(1987) investigaram as amostras do FITC-Dextrano utilizado no estudo de Makarow (1985) e 

perceberam que todas estavam contaminadas com no mínimo três componentes fluorescentes 

de baixo peso molecular, realizaram então a purificação do FITC-Dextrano comercial através 

de cromatografia líquida, repetiram o experimento e concluíram que a molécula foi incapaz de 

penetrar a célula de maneira passiva. 

Sendo assim, a internalização dos compostos bioativos nas células de leveduras depende 

de uma nova abordagem estratégica a fim de possibilitar o maior rendimento e eficiência do 

processo de microencapsulação. A partir desta perspectiva o choque osmótico é uma 

ferramenta fundamental para alcançar este fim. 
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3.2.1.2. - Choque osmótico 

 

A ideia de aplicar a técnica de choque osmótico para a bioencapsulação surgiu a partir 

de informações sobre a investigação da fluidização da membrana plasmática da S. cerevisiae 

publicadas no trabalho de Dupont et al. (2010) e na sua tese (Dupont, 2011). Os autores 

relataram que perturbações osmóticas, pressão osmótica de 1,4 MPa (pressão fisiológica 

ideal) até 30 MPa, no meio em que a célula está inserida causam a permeabilidade temporária 

da membrana plasmática (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4 − Esquema da modificação da membrana plasmática conduzindo a perda de sua 

integridade durante o choque de desidratação a 30 MPa seguido de rápida reidratação.  

(Adaptado de Dupont, 2012). 

 

A etapa de desidratação do choque osmótico é realizada em meio líquido com soluções 

concentradas de glicerol. O glicerol ou glicerina é um dos componentes mais abundantes na 

levedura, além disso, é possível utilizá-lo para obtenção de soluções com atividade de água 

(aw) até 0,12. O glicerol tem sido usado com sucesso para a desidratação de leveduras 

(Dupont et al., 2010) e bactérias láticas (Mille et al., 2002). A atividade de água é 

inversamente proporcional à pressão osmótica () do meio, ou seja, quanto menor a aw maior 

será o valor de  (em MPa) (Chirife et al., 1980).  

Partindo deste princípio, Pedrini et al. (2014) iniciaram testes com o polissacarídeo 

fluorescente FITC-Dextrano de alto peso molecular (20 kDa). Os resultados qualitativos da 

microscopia confocal a laser e citometria de fluxo mostraram que a manutenção das células 

durante certo período de tempo em soluções concentradas de glicerol, seguida de uma etapa 

de reidratação rápida com a solução de FITC-Dextrano, causou a internalização do FITC-

Dextrano uniformemente distribuído dentro do citoplasma da célula, mesmo para contatos 
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instantâneos, i.e. inferiores a 1 minuto. Estes resultados sugeriram um novo mecanismo de 

vetorização biológica de componentes hidrossolúveis de alto peso molecular, a osmoporação. 

Recentemente, o método de choque osmótico foi testado para microencapsulação da 

fisetina em células da levedura S. cerevisiae. Imagens capturadas através de microscopia 

confocal a laser mostraram influência positiva do choque osmótico sobre a internalização da 

fisetina nas células. Percebeu-se que a natureza lipossolúvel do componente de interesse não 

interferiu no processo analisado (Câmara Júnior et al., 2013). 

Apesar disso, ainda não havia sido relatado a quantificação da substância inserida nas 

células ao serem submetidas ao tratamento osmótico. Também não havia sido estudado a 

influência de diferentes variáveis sobre o mecanismo de bioencapsulação por choque 

osmótico.  

Sendo assim, a definição do método analítico-quantitativo é etapa chave neste contexto. 

 

 

3.3 - Métodos de quantificação 

 

Existem diversos métodos espectrofotométricos utilizados para quantificar compostos 

fenólicos em uma amostra, dentre eles destacam-se cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) e espectrofotometria UV-Visível. 

A CLAE pode ser utilizada para quantificar, identificar e purificar diferentes substâncias 

presentes numa amostra. É um método relativamente lento, porém, muito confiável. A 

espectrofotometria UV-Visível possui a vantagem de ser um método rápido e de baixo custo, 

sua confiabilidade está associada à calibração externa do aparelho.  

As particularidades destes dois métodos serão discutidas nos próximos itens. 

 

 

3.3.1 - Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

O método de quantificação de compostos químicos por CLAE baseia-se na separação 

dos componentes da amostra dentro de uma coluna de separação (fase estacionária) sob alta 

pressão. A amostra é carreada através de um solvente (fase móvel) dentro da coluna e estes 

são separados da amostra devido à afinidade com as partículas da coluna. Se a interação com 

o material for forte, o tempo de eluição é prolongado, se for fraca o tempo é curto. O detector 

UV-Visível é acoplado ao CLAE para a leitura e registro das absorbâncias dos componentes 
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separados da amostra. O software do equipamento registra no cromatograma a intensidade dos 

picos detectados. Os dados obtidos são relacionados com uma curva de calibração que utiliza 

concentrações conhecidas do componente de interesse ou são correlacionados com outro 

padrão. A área sob o pico de absorbância é proporcional à concentração de cada componente 

da amostra (Naczk & Shahidi, 2004; Rijke et al., 2006). 

Shi et al. (2008) estudaram a estabilidade do resveratrol microencapsulado em células 

plasmolisadas da levedura S. cerevisiae utilizando CLAE para a quantificação em cada etapa 

do processo. 

Matrizes poliméricas foram utilizadas para microencapsular mangiferina (composto 

fenólico) através de spray-drying e a eficiência da encapsulação foi analisada utilizando 

CLAE-PSE-EM (CLAE associado à ionização por spray de elétrons e espectroscopia de 

massa) (Souza et al., 2013). 

Paramera et al. (2011b) utilizaram método de CLAE na investigação da eficiência de 

diferentes matrizes para a microencapsulação da curcumina, em microcápsulas de S. 

cerevisiae (plasmólise), de -ciclodextrina e de amido modificado.   

 

 

3.3.2 - Espectrofotometria UV-Visível (UV-Vis) 

 

A quantificação de compostos químicos por espectrofotometria de absorção na região 

ultravioleta visível mostra-se como uma alternativa eficiente, facilmente reprodutível, com 

baixo custo de operação e produz resultados de fácil interpretação (Galo & Colombo, 2009). 

Do ponto de vista prático, o método é baseado no cálculo da absorbância (A) do 

componente quando é incidida luz na região ultravioleta (100 nm < λ < 400 nm) de acordo 

com a Lei de Lambert-Beer, mostrada na Equação (3.1). 

 

 A = ‒ log  ( 
I 

I0 
)  = ελ × C × l 

(3.1)  

 

Onde I é a intensidade da luz saindo da solução, I0 é a intensidade da luz que incide 

sobre a solução, ελ é absorvidade molecular ou coeficiente de extinção (característica 

intrínseca do material analisado), C a concentração da solução analisada, e, l o caminho ótico 

percorrido na amostra.  
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Neste tipo de análise, a principal variável é a concentração do componente na amostra, 

ou seja, quanto maior for a concentração, maior será a quantidade de luz absorvida pela 

amostra, e, consequentemente, será detectado maior valor de absorbância. O comprimento de 

onda em que a fisetina exibe o maior valor de absorbância é a 360 nm, conforme estudo de 

varredura espectrofotométrica realizada por Sengupta et al. (2004) (Figura 3.5).  

A linearidade do método é realizada através da determinação de curva padrão externa e 

sua equação linear de regressão. Amostras com concentrações conhecidas do componente 

isolado, solubilizadas no mesmo sistema solvente, são relacionadas com a absorbância. O 

coeficiente de regressão da curva (R
2
) determinará a confiabilidade da linearidade da equação, 

i.e. quanto mais próximo de 1 melhor será a regressão dos dados experimentais. 

 

 

Figura 3.5 − Varredura espectrofotométrica da fisetina  

(Adaptado de Sengupta et al., 2004). 

 

A validação e a qualidade do método UV-Vis para a quantificação de compostos 

químicos isolados foram comprovadas utilizando o fármaco efavirenz (Alves et al., 2010) 

atendendo as exigências da Resolução RE nº 899, de 29 de maio de 2003 que trata da 

normalização dos métodos analíticos e bioanalíticos (ANVISA, 2003). 

Recentemente Dhule et al. (2012) encapsularam curcumina em nanocápsulas de 

lipossomas para o tratamento de células cancerígenas (osteosarcoma) e utilizaram método 

espectrofotométrico na região UV-Vis para determinar a eficiência da encapsulação da 

curcumina. 

Marques et al. (2012) quantificaram o teor de flavonoides totais em extratos de folhas 

Bauhinia forficata Link (pata-de-vaca) através de método espectrofotométrico UV-Vísivel e 

constataram que o método atende aos parâmetros de linearidade, especificidade, sensibilidade, 

exatidão e recuperação. 
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3.4 - Microscopia 

 

Estudar profundamente o comportamento das células da levedura S. cerevisiae durante a 

microencapsulação através do choque osmótico foi essencial para entender como as diferentes 

etapas do processo afetaram a estrutura da célula. Além disso, a microscopia de alta resolução 

foi fundamental para investigar em qual região da célula o componente foi internalizado e 

confirmar a eficiência da microencapsulação. Neste estudo, dois tipos de ensaios de 

microscopia foram realizados para visualizar o interior e a superfície da célula, microscopia 

confocal a laser e microscopia eletrônica de varredura, respectivamente. 

 

 

3.4.1 - Microscopia confocal a laser 

 

Uma das limitações do uso da microscopia ótica é a profundidade de alcance das 

imagens captadas. A área de observação pode sofrer interferência das camadas imediatamente 

superiores e inferiores, ocasionando erros de interpretação. A microscopia confocal corrige 

este problema através de cortes virtuais da imagem e da captura da fluorescência emitida 

exatamente no plano focal. O princípio de funcionamento do microscópio confocal é 

resumido na Figura 3.6 (Dupont, 2011).  

 

             

Figura 3.6 − Princípio de funcionamento do microscópio confocal a laser. 

(Adaptado de Dupont, 2012). 

1- Fonte luminosa (laser) 

2- Espelho dicroico 

3- Objetiva 

4- Amostra 

5- Pinhole (orifício) 

6- Detector 
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O laser atravessa a amostra fluorescente que emite raios de luz e estes são capturados 

por um sensor. Por meio de um orifício é possível limitar e selecionar qual plano focal se 

deseja capturar a luz. Desta forma é possível visualizar o interior da célula e a região onde o 

composto fluorescente foi internalizado/encapsulado. Fotomultiplicadores são utilizados para 

filtrar os raios refletidos em função do seu comprimento de onda (Pawley, 2008).  

 

 

3.4.2 - Microscopia eletrônica de varredura 

 

A resolução máxima do microscópio ótico é na ordem de 2.000 vezes, o que limita a 

capacidade de observação detalhada das amostras. A maior vantagem do uso da microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) em relação ao microscópio ótico é sua alta resolução, na 

ordem de 1 a 5 nm enquanto que no ótico é de 0,5 μm (500 nm). 

A técnica de MEV é amplamente utilizada para amostras biológicas, contudo, exige 

uma série de cuidados para a preparação das amostras a fim de evitar as possíveis 

interferências e erros de interpretação na análise dos resultados. Em geral, as amostras 

totalmente isentas de umidade são fixadas com uma fita de carbono dupla face em um stub 

(porta-amostra específico para amostras biológicas), e submetidas a metalização com uma 

fina camada de ouro, isto torna as amostras condutoras de elétrons, melhorando a resolução. 

Os elétrons retroespalhados são captados por um detector formando a imagem (Maliska, 

2005). Deste modo é possível observar com detalhes a superfície celular e as possíveis 

alterações na morfologia das células. 

 

 

3.5 - Planejamento experimental 

 

Em qualquer experimento laboratorial o número de ensaios necessários para alcançar 

determinados objetivos cresce exponencialmente à medida que se aumenta o número de 

variáveis e respostas analisadas. Por exemplo, um experimento onde 11 parâmetros são 

analisados em dois níveis serão necessários 2048 ensaios (2
11

). Se cada ensaio levar 1 dia para 

ser realizado serão necessários mais de 5 anos de trabalho durante 7 dias por semana. 

Portanto, o planejamento experimental é uma ferramenta indispensável para a redução do 
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tempo e dos custos necessários para a obtenção de respostas confiáveis, especialmente nos 

estudos de otimização de processos. 

Pode-se enumerar uma série de vantagens no uso do planejamento experimental: 1) 

Reduz o número de ensaios necessários para uma resposta confiável; 2) Reduz o uso de 

reagentes e material nas análises; 3) Economia de tempo de trabalho e custo; 4) Análise 

estatística confiável e reprodutível (Rodrigues & Iemma, 2005).  

As variáveis devem ser definidas claramente de acordo com o objeto de estudo e as 

respostas a serem analisadas. Os ensaios podem ser realizados de três maneiras distintas. A 

primeira é através da análise de um fator por vez, ou seja, cada experimento tem suas 

condições operacionais e os demais parâmetros fixados. É a técnica mais onerosa e menos 

eficiente. O segundo método é obter as respostas através de uma matriz, onde todas as 

combinações são testadas, este método tem a desvantagem de avaliar um número excessivo de 

respostas. O terceiro e mais eficiente é através do planejamento experimental fatorial que 

utiliza um número reduzido de medidas e consegue avaliar todo o espaço experimental 

(Rodrigues & Iemma, 2005). No caso de estudos com 2 ou 3 variáveis é aconselhável utilizar 

o delineamento composto central rotacional. 

 

 

3.5.1 - Delineamento composto central rotacional (DCCR) 

 

As condições otimizadas de um processo podem ser obtidas através da análise da 

superfície de resposta construída a partir de um modelo matemático avaliado estatisticamente 

(Box et al., 2005). O DCCR é sem dúvida um dos métodos mais difundidos para o ajuste do 

modelo de segunda ordem. Nesta abordagem os fatores são definidos em três partes: fatorial   

(‒1, +1, …), axial (-, +, …) e ponto central (0, 0, …). A parte fatorial é a responsável pela 

estimativa dos efeitos e das interações entre os parâmetros. Os pontos axiais fazem o ajuste 

dos erros quadráticos do modelo de segunda ordem. Os pontos centrais representam a 

estimativa do erro puro e reprodutibilidade do processo (Mendonça, 2012). Os valores dos 

pontos axiais () variam em função do número de fatores (K) analisados, onde   = (2
K
)
¼

 

(Rodrigues & Iemma, 2005; Mendonça, 2012). 
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3.5.2 - Estimativa dos parâmetros do modelo empírico pelo método dos mínimos 

quadrados 

 

O principal objetivo do planejamento de experimentos é correlacionar as várias 

respostas dos ensaios a um conjunto de fatores através da construção de um modelo que seja 

capaz de descrever a variável resposta em função destes fatores (Box et al., 2005). 

Supondo que a resposta de um processo (yi) é função do fator A e do fator B e que possa 

ser representado pelo modelo linear mostrado na Equação (3.2): 

 

y
i
 =  β

0
+ β

1
Ai + β

2
Bi + β

12
AiBi + εi (3.2) 

 

Em que Ai e Bi são as variáveis codificadas (+1, ‒1, 0…). O erro aleatório associado à 

determinação experimental é dado por εi e os parâmetros do modelo são dados por β0, β1, β2, e 

β12. Os parâmetros do modelo empírico podem ser determinados pelo método dos mínimos 

quadrados de tal forma que a regressão seja representada através da Equação (3.3): 

 

ŷ
i
 =  b0 +  b1Ai + b2Bi + b12AiBi (3.3) 

 

Onde b0, b1, b2 e b12 são os parâmetros estimados e ŷi a resposta prevista pela regressão. 

O método dos mínimos quadrados consiste na obtenção dos parâmetros estimados 

(coeficientes) em que os resíduos deixados pelo modelo sejam os menores possíveis, ou seja, 

consiste na obtenção de coeficientes que minimizem o valor de ∑(y
i
 - ŷ

i
)

2
(Rodrigues & 

Iemma, 2005; Barros Neto et al., 2007). Para que estes valores sejam mínimos é necessário 

que as derivadas em relação a cada um dos coeficientes sejam nulas: 

 

∂ (∑(y
i
 - ŷ

i
)

2
)

∂b0

=
∂ (∑(y

i
 - ŷ

i
)

2
)

∂b1

=
∂ (∑(y

i
 - ŷ

i
)

2
)

∂b2

=
∂ (∑(y

i
 - ŷ

i
)

2
)

∂b12

=0 

 

O resultado dessas equações é demonstrado pela Equação (3.4): 

 

b = (X t. X)
 -1

X t .y (3.4) 

 

Onde: 
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 b = [

b0

b1

b2

b12

]  X = [

1 A1 B1 A1B1

1 A2 B2 A2B2

⋯ ⋯ ⋯  ⋯  

1 A7 B7 A7B7

]  y = [

y
1

y
2

⋯
y

7

] 

 

X
t
 = matriz transposta de X 

(X
t
.X)

-1
 =  matriz inversa de X

t
.X 

Resolvendo a Equação (3.4) é possível obter os coeficientes do modelo empírico 

escalonado (com variáveis codificadas).  

Por outro lado, no DCCR o modelo de segunda ordem baseado nas diversas 

observações de yi, medidas em diferentes combinações entre os níveis dos enésimos fatores, 

pode ser representado pela Equação (3.5) e na sua forma limitada a três fatores (n=3) pela 

Equação (3.6): 

 

y
i
= β

0
+ ∑ β

i
Xi

n

i=1

+ ∑ β
ii
Xi

2

n

i=1

+ ∑ β
ij
XiXj

n

i<j

+ ε 
(3.5) 

 

 

y
i
=β

0
+β

1
X1+β

11
X1

2+β
2
X2+β

22
X2

2+β
3
X3+β

33
X3

2+β
12

X1X2+β
13

X1X3+β
23

X2X3+ε (3.6) 

 

Onde yi é o termo dependente dos valores dos coeficientes. β0, βi, βii e βij são os 

coeficientes da média, lineares, quadráticos e das interações entre os termos, respectivamente; 

X1, X2 e X3 são valores codificados das variáveis analisadas. (Calado & Montgomery, 2005). 

Estes modelos são semi-empíricos, i.e. são válidos somente dentro do intervalo dos limites 

inferiores e superiores do planejamento experimental. 

 

 

3.5.2.1. - Análise de variância e teste de significância 

 

Após a obtenção do modelo é necessário analisar sua qualidade em representar as 

respostas experimentais do processo. A análise de variância (ANOVA) é o método mais 

utilizado para avaliar a qualidade do ajuste de um modelo. A ANOVA fundamenta-se na 

comparação entre as variações médias relacionadas as observações e aquelas relacionadas aos 

resíduos. O modelo será ideal quando os resíduos forem os menores possíveis (Rodrigues & 

Iemma, 2005). 
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A avaliação do desempenho de um modelo se inicia pela análise dos desvios das 

observações em relação à média global (Figura 3.7). Em outras palavras, os desvios dos 

valores observados são comparados a média de todas as observações analisadas, (y
i - y̅). A 

Equação (3.7) representa esta afirmativa. 

 

(y
i 
- y̅) = (ŷ

i 
- y̅) + (y

i 
- ŷ

i
) (3.7) 

 

Onde, o primeiro parêntese (ŷ
i 
- y̅) representa o afastamento da previsão do modelo para 

o ponto em questão, ŷ
i 
, em relação à média global (y̅).  O segundo parêntese 

(y
i 
- ŷ

i
) representa a diferença entre o valor observado e o valor previsto. Para um modelo 

bem ajustado essa diferença deve ser a menor possível (Mendonça, 2012). 

 

 

Figura 3.7 − Decomposição do desvio em relação à média global. 

Fonte: Barros Neto et al. (2007). 

 

A comparação de todos os desvios pode ser apresentada elevando-se a Equação (3.7) ao 

quadrado e somando todos os pontos, conforme a Equação (3.8): 

 

∑(y
i
 - y̅)

2
= ∑(ŷ

i 
- y̅)

2
+2 ∑(ŷ

i 
- y̅)(y

i
 - ŷ

i
)

n

i=1

n

i=1

+ ∑(y
i
 - ŷ

i
)

2

n

i=1

n

i=1

 
(3.8) 

 

 

Como a soma dos produtos (�̂�i - y̅)(y
i - �̂�𝑖) é nula, devido a soma dos desvios ser igual a 

zero, a equação anterior é reduzida à Equação (3.9). 
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∑(y
i
 - y̅)

2
= ∑(ŷ

i 
- y̅)

2

n

i=1

+ ∑(y
i
 - ŷ

i
)

2

n

i=1

n

i=1

 
(3.9) 

 

Finalmente, encontram-se as somas dos quadrados dos desvios ou somas quadráticas 

(SQ). Deste modo a Equação (3.9) pode ser reescrita conforme a Equação (3.10). 

 

SQT = SQR + SQr (3.10) 

 

Onde, SQT é a soma dos desvios dos valores observados (em relação à média global), 

SQR é a soma dos desvios das previsões feitas pelo modelo (em relação à média global) e SQr 

a soma das diferenças entre os valores observados e os valores previstos. A SQr deve ser a 

menor possível, isso equivale dizer que a SQT é aproximadamente igual SQR. 

Dessa forma, quanto maior for a fração descrita pela regressão, melhor será o ajuste do 

modelo, o que pode ser quantificado pelo coeficiente de determinação do modelo R
2
, 

demonstrado na Equação (3.11). 

 

R2= 
SQ

T

SQ
R

 
(3.11) 

 

Em outras palavras, o valor R
2
 deverá ser o mais próximo de 1 e isto acontece se os 

resíduos forem nulos, ou seja, se toda a variação em torno da média global puder ser 

explicada pelo modelo. A SQr pode ser dividida em duas partes de acordo com a Equação 

(3.12): 

 

SQr = SQep + SQfaj  (3.12) 

 

Onde SQep é a soma quadrática devido ao erro puro, o que fornece uma medida do erro 

aleatório, i.e. do erro inerente ao procedimento experimental sem relação direta com o modelo 

ajustado. SQfaj é a soma quadrática devido à falta de ajuste do modelo, ao contrário da SQep, 

esta soma fornece uma medida para verificar se os dados experimentais estão bem ajustados 

ao modelo empírico. 

O número de graus de liberdade é calculado com base no número de parâmetros do 

modelo (p), no número de observações (n) e no número de ensaios experimentais diferentes 
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no planejamento experimental (m). Dividindo-se a soma quadrática pelo seu respectivo 

número de graus de liberdade é possível obter a média quadrática de cada fonte de variação. 

De acordo com Rodrigues & Iemma (2005), os coeficientes do modelo podem ser 

avaliados através do emprego do teste de significância F (t-student), calculado através das 

Equações (3.13) e (3.14). O valor será considerado válido se o valor de FR for superior ao 

Ftabelado (Snedecor), considerando os mesmos graus de liberdade. Como a falta de ajuste é um 

parâmetro indesejado, o valor do Ffaj deverá ser menor que o do Ftabelado.  

 

FR= 
MQ

R

MQ
r

 

 

(3.13) 

Ffaj= 
MQ

faj

MQ
ep

 
(3.14) 

 

A Tabela 3.1 mostra resumidamente o cálculo da ANOVA. 

 

Tabela 3.1 − Tabela de análise de variância para o ajuste do modelo linear aos parâmetros 

pelo método dos mínimos quadrados. 

Fonte de variação Soma quadrática N° de graus 

de liberdade 

Média 

quadrática 

Fcalculado 

Regressão SQ
R
= ∑ ∑ (ŷ

i 
- y̅)

2n
j=1

m
i=1   p – 1  MQ

R
=

SQR

p - 1
  F= 

MQR

MQr

  

Resíduos 
SQ

r
= ∑ ∑ (y

ij
 - ŷ

i
)

2
n
j=1

m
i=1   

n – p MQr=
SQr

n - p
  - 

Falta de ajuste SQ
faj

= ∑ ∑ (ŷ
i 
- y̅

i
)

2n
j=1

m
i=1   m – p 

MQfaj=
SQfaj

m - p
  F= 

MQfaj

MQep

  

Erro puro 
SQ

ep
= ∑ ∑ (y

ij
 - y̅

i
)

2
n
j=1

m
i=1   

n – m 
MQep=

SQep

n - m
  

- 

Total 
SQ

T
= ∑ ∑ (y

ij
 - y̅)

2
n
j=1

m
i=1   

n – 1 - - 

 

 

3.5.3 - Metodologia de superfície de resposta 

 

Por meio da metodologia de superfície de resposta (MSR) é possível visualizar o 

comportamento do processo através de um gráfico de três dimensões e, assim, obter os 

parâmetros otimizados do experimento, i.e. o aperfeiçoamento da resposta (Rodrigues & 
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Iemma, 2005; Mendonça, 2012). Este gráfico é construído a partir do modelo empírico e 

somente deve ser construído quando realizadas as análises estatísticas mencionadas 

anteriormente. 

A MSR pode ser dividida em duas etapas: modelagem e deslocamento. Estas etapas 

podem ser repetidas quantas vezes forem necessárias, sempre objetivando encontrar a região 

ótima do processo investigado. A modelagem refere-se à obtenção do modelo empírico 

representativo do processo. O deslocamento é feito sempre ao longo do caminho onde há a 

maior inclinação da superfície, trajetória na qual a resposta varia de maneira mais evidente 

(Box et al., 2005). 
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4. Metodologia 
 

 

4.1 - Planejamento experimental 

 

O principal objetivo deste estudo foi quantificar e determinar as melhores condições da 

microencapsulação da fisetina em células de levedura S. cerevisiae através de choque 

osmótico. As variáveis estudadas foram a concentração de fisetina (0,32, 1, 2, 3 e 3,68 

mg.mL
-1

), a pressão osmótica de desidratação (4,8, 15, 30, 45 e 55,2 MPa) e a temperatura 

(16,6, 20, 25, 30 e 33,4 °C). As respostas obtidas foram a eficiência da microencapsulação 

(EE) e o teor de fisetina encapsulada (FI) dentro das células de levedura. Segundo Rodrigues 

& Iemma (2005), para processos com duas ou três variáveis é recomendável utilizar a 

metodologia de delineamento composto central rotacional (DCCR) e análise das superfícies 

de respostas para obtenção das condições ótimas do processo. Deste modo o delineamento 

experimental foi o DCCR 2
3
, com 4 pontos centrais e 6 pontos axiais, totalizando 18 ensaios 

em cada método. Para melhorar a confiabilidade dos resultados cada ensaio foi repetido três 

vezes de maneira independente e aleatória. A Tabela 4.1 apresenta os valores codificados e 

reais utilizados no DCCR. 

 

Tabela 4.1 – Valores codificados e reais utilizados no DCCR. 

Ensaio 
X1  

(C) mg.mL
-1

 

X2  

(P) MPa 

X3 

(T) °C 

01 −1 (1,0) −1 (15,0) −1 (20,0) 

02 −1 (1,0) −1 (15,0) +1 (30,0) 

03 −1 (1,0) +1 (45,0) −1 (20,0) 

04 −1 (1,0) +1 (45,0) +1 (30,0) 

05 +1 (3,0) −1 (15,0) −1 (20,0) 

06 +1 (3,0) −1 (15,0) +1 (30,0) 

07 +1 (3,0) +1 (45,0) −1 (20,0) 

08 +1 (3,0) +1 (45,0) +1 (30,0) 

09 −1,682 (0,32) +0 (30,0) +0 (25,0) 

10 +1,682 (3,68) +0 (30,0) +0 (25,0) 

11 +0 (2,0) −1,682 (4,8) +0 (25,0) 

12 +0 (2,0) +1,682 (55,2) +0 (25,0) 

13 +0 (2,0) +0 (30,0) −1,682 (16,6) 

14 +0 (2,0) +0 (30,0) +1,682 (33,4) 

15 +0 (2,0) +0 (30,0) +0 (25,0) 

16 +0 (2,0) +0 (30,0) +0 (25,0) 

17 +0 (2,0) +0 (30,0) +0 (25,0) 

18 +0 (2,0) +0 (30,0) +0 (25,0) 

C = Concentração de fisetina; P = Pressão osmótica de desidratação; T = Temperatura; 

X1 = (C – 2,00), X2 = (P – 30,0)/15,0 e X3 = (T – 25,0)/5,0. 
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Os cálculos e análises estatísticas foram efetuados por meio do software STATISTICA 

v7.0 (Statsoft, 2004) utilizando o método dos mínimos quadrados.  

 

 

4.2 - Material e preparo das soluções 

 

A fisetina, extrato de levedura e tampão fosfato-salino (PBS) foram adquiridos da 

Sigma-Aldrich (EUA). O álcool etílico absoluto, álcool metílico absoluto, ácido acético 

glacial, glicerol e glicose foram adquiridos da Vetec (Brasil). A peptona pancreática foi 

adquirida da Himedia (Índia) e o fosfato de sódio monobásico anidro da Cromato (Brasil). 

As soluções de fisetina em álcool etílico absoluto foram preparadas individualmente de 

acordo com a concentração final utilizada em cada ensaio. As soluções de glicerol com 

pressão osmótica (π) de 1,4, 4,8, 15, 30, 45 ou 55,2 MPa foram preparadas adicionando-se 51, 

179, 513, 1.063, 1.668 ou 2.045 g de glicerol a 1000 g de água destilada (25 °C). A pressão 

osmótica da solução está relacionada com a atividade de água (aw) de acordo com a Equação 

(4.1): 

 

π = 
− RT ln aw

Vw

 (4.1) 

  

Onde R é a constante universal dos gases (J.mol
-1

.K
-1

), T a temperatura (K) e Vw o 

volume parcial molar de água (m
3
.mol

-1
). A atividade de água é calculada utilizando a 

Equação de Norrish (Norrish, 1966), Equação (4.2): 

 

aw= (1 − Xs)e KXs
2

 (4.2) 

 

Onde, Xs é a fração molar de soluto, K é o coeficiente do soluto, para o glicerol K=1,16 

(Chirife et al., 1980). As aw das soluções foram confirmadas por meio de medidor de 

atividade de água (Decagon Devices, series 3 TE, EUA). 

 

 

4.3 - Células e condições de cultura 

 

Um tablete de 15 g da levedura comercial S. cerevisiae (Fleischmann, Brasil) foi 

adicionado a um frasco Erlenmeyer de 250 mL contendo 50 mL de caldo glicosado 1% (p/v) 
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estéril e homogeneizado. Em seguida, 5 mL da suspensão celular foram transferidos para 

outro frasco Erlenmeyer contendo 45 mL do mesmo caldo e homogeneizado. Uma alíquota de 

100.µL desta suspensão foi transferida para um microtubo de 1,5 mL contendo 900 µL do 

caldo glicosado. Este procedimento foi repetido três vezes utilizando a suspensão anterior. 

Após as diluições sucessivas, alíquotas de 100 µL da última diluição foram transferidas para 

placas de Petri contendo 20 mL do meio Malt Wickerham (MW) modificado − para 1 L: 3 g 

de extrato de levedura, 3 g de peptona pancreática, 10 g de glicose, 51 g de glicerol e 1,5 g 

fosfato de sódio monobásico anidro − solidificado com ágar (15 g.L
-1

) e incubadas a 30 °C 

por 48 h (Correia, 2004; Dupont et al., 2010).  

Após esse período, foram selecionadas três colônias isoladas e adicionadas a um frasco 

Erlenmeyer de 250 mL contendo 100 mL do meio MW, em seguida incubado sob agitação 

(Tecnal, Brasil, modelo TE-422) a 250 rpm, 48 h e 25 °C. Após a primeira fase de 

crescimento, uma subcultura (1 mL) foi transferida para um frasco Erlenmeyer de 250 mL 

contendo 100 mL do mesmo meio e incubado nas mesmas condições por mais 24 h. Após este 

período, centrifugou-se 40 mL desta suspensão celular durante 5 min, 2200 ×g e 25 °C (Solab, 

Brasil, modelo SL 701). O precipitado celular foi lavado duas vezes com a solução aquosa de 

glicerol a 1,4 MPa e ressuspendido em 20 mL dessa mesma solução. 

 

 

4.4 - Bioencapsulação da fisetina 

 

Transferiu-se 1,5 mL da suspensão celular para um microtubo de 2 mL. Centrifugou-se 

a 5100 ×g durante 10 min. O sobrenadante foi descartado e 1,5 mL da solução de glicerol a 

4,8, 15, 30, 45 ou 55,2 MPa foi adicionada. As células foram incubadas sob agitação com 

temperatura de 16,6, 20, 25, 30 ou 33,4 °C durante 60 minutos e 250 rpm. Em seguida, as 

células foram centrifugadas, o precipitado descartado e reidratadas com 1,5 mL da solução de 

glicerol a 1,4 MPa. Imediatamente, 300 µL da solução de fisetina com concentração final de 

0,32, 1, 2, 3 ou 3,68 mg.mL
-1

 foi adicionada e agitada vigorosamente durante 5 segundos. 

 

 

4.5 - Método 1: Quantificação por CLAE 

  

Imediatamente após a etapa de bioencapsulação, as células foram novamente 

centrifugadas e lavadas três vezes com 1,8 mL de álcool etílico absoluto. Ao final do processo 
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de lavagem, as células foram ressuspendidas com 1,8 mL de PBS, congeladas em nitrogênio 

líquido e liofilizadas durante 24 h. 

Para a extração e quantificação da fisetina encapsulada seguiu-se o método descrito por 

Shi et al. (2008) com modificações. Foram pesados 20 mg da levedura incorporada com a 

fisetina em um Erlenmeyer de 50 mL e adicionados 5 mL de álcool etílico 50 % (v/v). O 

frasco foi mantido protegido da luz e sob agitação a 120 rpm, 25 °C, durante 60 min. Em 

seguida, as amostras foram filtradas em filtro de seringa com membrana de nylon e poro de 

0,45 µm e a leitura foi imediatamente realizada em CLAE (Shimadzu, modelo LC-10ATvp, 

Japão) acoplado a uma coluna padrão de fase reversa C18 (150 mm× 3,9 mm, 5 µm) a 40 °C 

em condições isocráticas. A fase móvel constituída de água destilada:álcool metílico 

absoluto:ácido acético glacial (440:550:10 v/v/v). A vazão foi mantida a 1,0 mL.min
-1

 e o 

volume de injeção 20.µL. A detecção foi realizada com um detector UV-Vis a 360 nm 

(Sengupta et al., 2004).  

 

 

4.6 - Método 2: Quantificação por UV-Vis 

  

Após a etapa de bioencapsulação as células foram divididas em dois grupos: um para 

sofrer a ruptura da membrana e parede celular; e outro grupo não submetido a este tratamento 

para que a célula mantivesse sua integridade. A ruptura foi realizada transferindo-se 1,8 mL 

da suspensão celular para um microtubo e mantido em banho ultrassônico (Ultrasonic, modelo 

1440 plus, EUA) a 40 kHz durante 10 minutos a 25 °C. Em seguida completou-se o volume 

para 10.mL adicionando-se álcool etílico absoluto. As células foram ultrafiltradas em filtro de 

seringa com membrana de nylon e poro de 0,45 µm. Logo após, transferiu-se 100 µL da 

amostra para um tubo de 25 mL e diluiu-se acrescentando 1,9 mL de álcool etílico absoluto. 

Após a diluição, uma placa de cultura de células com 96 poços, estéril, foi preenchida com 

200 µL da amostra em cada poço e a leitura imediatamente realizada em espectrofotômetro de 

microplaca com detector UV-Visível (Asys, modelo UVM340, EUA) e comprimento de onda 

de 360 nm a 25 °C. 

 

 
 

4.7 - Expressão dos resultados 

 

Na quantificação por CLAE os valores da área do pico de emissão detectados em cada 

amostra (Apêndice A) foram relacionados com uma curva padrão de diferentes concentrações 
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previamente conhecidas de fisetina (Figura 4.1). Onde, o termo dependente (y) refere-se a 

concentração e o termo independente (x) a área do pico.  

As concentrações detectadas foram corrigidas com o fator de correção da diluição. A 

eficiência da encapsulação (EE) foi calculada conforme a Equação (4.3):  

 

EE = 
CE

Ci

 × 100 (4.3) 

 

Onde, CE é a concentração de fisetina encapsulada e Ci a concentração de fisetina 

adicionada inicialmente.  

 

 

Figura 4.1 − Curva padrão da quantificação da fisetina por CLAE. 

 

As absorbâncias detectadas no método de quantificação por UV-Vis foram relacionadas 

com as curvas padrão de diferentes concentrações conhecidas de fisetina. Devido a 

sensibilidade do método, cada curva foi preparada no dia de cada análise, totalizando 5 curvas 

para o planejamento completo (Apêndice B). A curva padrão 1 (CP1) utilizada nos ensaios 

número 1, 3, 5 e 7, pode ser observada na Figura 4.2. As concentrações também foram 

corrigidas com o fator de correção da diluição e a EE calculada conforme a Equação (4.4). 

 

EE = 
Clis −  Cint

Clis

 × 100 (4.4) 
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Onde Clis é a concentração das amostras com as células lisadas (extração total da 

fisetina) e Cint é a concentração das amostras com as células integras (fisetina internalizada 

não extraída). 

 

 

Figura 4.2 − Curva padrão 1 (CP1) utilizada nos ensaios 1, 3, 5 e 7 pelo método de 

quantificação por UV-Vis. 

 

O teor da massa de fisetina internalizada (FI) nas células para ambos os métodos foi 

estimada através da regressão dos valores da EE e da quantidade de fisetina inicialmente 

adicionada (Volume final = 1,8 mL), de acordo com a Equação (4.5). 

 

FI = 
Ci× EE ×1,8 

100
  (4.5) 

 

 

4.8 - Microscopia 

 

Após a obtenção e avaliação dos resultados foi realizada a microscopia confocal a laser 

e microscopia eletrônica varredura dos melhores resultados, para a visualização do interior e 

as possíveis alterações na superfície celular da levedura. 
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4.8.1 - Microscopia confocal a laser 

 

Logo após a adição da fisetina, centrifugou-se 200 µL da suspensão celular e adicionou-

se 50 µL da solução de glicerol a 15 MPa resfriada a 4°C a fim de parar a endocitose natural 

da célula (Marechal et al., 1995; Dupont et al., 2010). Em seguida, 10 µL da suspensão foram 

transferidos para uma lâmina microbiológica e a leitura imediatamente realizada no 

microscópio confocal a laser com campo claro e fluorescência (Zeiss, modelo LSM 710 Axio 

Examiner, Alemanha) localizado no Instituto do Cérebro da UFRN. A excitação foi efetuada a 

488 nm e a 543 nm com os lasers Ar e HeNe, respectivamente.  A emissão detectada entre 

470 e 670 nm. As imagens foram capturadas com objetiva ×63/1.4 DIC M27 Plano 

Apocromático com imersão em óleo e coletada com auxílio do software ZEN 2011.  

  

 

4.8.2 - Microscopia eletrônica de varredura 

 

Células de levedura S. cerevisiae em solução de glicerol a 1,4 MPa (isotônica), 

desidratadas a 30 MPa ou desidratadas e reidratadas (choque osmótico) foram filtradas com 

auxílio de vácuo em membrana de acetato de celulose com poro de 0,22 µm. Em seguida, as 

células foram lavadas três vezes com solução de PBS 0,01 M, pH 7,4, durante 5 minutos cada 

e fixadas com glutaraldeído 2 % em PBS durante 1 h a 0-4 °C. A desidratação foi efetuada 

com trocas de concentrações crescentes de etanol absoluto (30 %, 50 %, 70 %) e três trocas 

em etanol 100 %, a 4 °C durante 5 minutos cada. As amostras foram deixadas na câmara de 

fluxo laminar durante 30 minutos em temperatura ambiente (25°C) para evaporação completa 

do etanol remanescente. Após este período, as células foram congeladas em nitrogênio líquido 

e imediatamente liofilizadas durante 24 horas.  

Pequenos fragmentos das células foram fixados em suporte com auxílio de fita de 

carbono e metalizadas com ouro no aparelho sputter coat (Sanyu, modelo SC-701AT, Japão) 

por 90 segundos, para uma cobertura aproximada de 15 nm de espessura (2,5 kV). 

Finalmente, as amostras foram visualizadas e fotografadas a 12 kV por meio do microscópio 

eletrônico de varredura (Shimadzu, modelo SSX-550, Japão) localizado no Laboratório de 

Refino e Tecnologias Ambientais – LABTAM/NUPPRAR - UFRN. 

 

 



Capítulo 4: Metodologia 

 

Antonio de Anchieta Câmara Júnior, outubro/2014      37 

4.9 - Viabilidade celular 

 

A viabilidade celular foi estimada pelo método de UFC (Unidade formadora de 

colônia). Após o choque osmótico e a diluição seriada em PBS, foram transferidos 100 µL da 

suspensão celular em uma placa de Petri contendo 20 mL do meio MW solidificado com ágar 

(15 g.L
-1

) e uniformemente espalhados com auxílio de alça de Drigalski. As placas foram 

incubadas por 48 horas a 30°C e as colônias contadas. Uma suspensão de células sem 

tratamento foi usada como controle. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. A 

comparação das médias foi realizada através do teste de Tukey e auxílio do software 

STATISTICA v7.0 (Statsoft, 2004). O nível de significância foi de 95% (p < 0,05).
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5. Resultados e discussão 
 

 

Neste capítulo serão reportados e discutidos os resultados obtidos na execução dos 

planejamentos experimentais, análises microscópicas e ensaios de viabilidade celular. Os 

resultados da EE e do teor de FI foram divididos em duas partes. Primeiramente são 

apresentados os resultados referentes ao método de quantificação por CLAE, seguidos dos 

resultados da quantificação por UV-Vis. Em seguida, serão apresentadas as análises da 

microscopia confocal, microscopia eletrônica de varredura e os ensaios de viabilidade celular. 

 

 

5.1 - Método 1: Bioencapsulação e quantificação por CLAE 

  

Os resultados da quantificação da fisetina por CLAE em termos de EE e FI estão 

demonstrados na Tabela 5.1. O valor da EE variou de 0,41 % (ensaio 10) a 13,73 % (ensaio 

13). Também foi observado que o teor de FI ficou entre 0,018 mg (ensaio 9) a 0,494 mg 

(ensaio 13), com densidade celular aproximada de 2.10
8
 célula.mL

-1
.  

  

Tabela 5.1 – Matriz do DCCR pelo método de quantificação por CLAE para os três fatores 

analisados e as respostas eficiência da encapsulação e teor de fisetina internalizada. 

Ensaio 
 X1  

(C) mg.mL
-1

  

 X2  

 (P) MPa 

X3 

(T) °C 

Y1 

EE (%) 

Y2 

FI (mg) 

01 −1 (1,0) −1 (15,0) −1 (20,0) 1,26 ± 0,19 0,023 ± 0,003 

02 −1 (1,0) −1 (15,0) +1 (30,0) 1,02 ± 0,12 0,018 ± 0,002 

03 −1 (1,0) +1 (45,0) −1 (20,0) 1,33 ± 0,13 0,024 ± 0,002 

04 −1 (1,0) +1 (45,0) +1 (30,0) 1,72 ± 0,22 0,031 ± 0,004 

05 +1 (3,0) −1 (15,0) −1 (20,0) 1,76 ± 0,68 0,095 ± 0,037 

06 +1 (3,0) −1 (15,0) +1 (30,0) 1,73 ± 0,32 0,093 ± 0,017 

07 +1 (3,0) +1 (45,0) −1 (20,0) 3,12 ± 2,95 0,168 ± 0,159 

08 +1 (3,0) +1 (45,0) +1 (30,0) 2,74 ± 1,99 0,148 ± 0,108 

09 −1,682 (0,32) +0 (30,0) +0 (25,0) 3,16 ± 0,15 0,018 ± 0,001 

10 +1,682 (3,68) +0 (30,0) +0 (25,0) 0,41 ± 0,09 0,027 ± 0,006 

11 +0 (2,0) −1,682 (4,8) +0 (25,0) 0,53 ± 0,14 0,019 ± 0,005 

12 +0 (2,0) +1,682 (55,2) +0 (25,0) 0,62 ± 0,05 0,022 ± 0,002 

13 +0 (2,0) +0 (30,0) −1,682 (16,6) 13,73 ± 3,59 0,494 ± 0,129 

14 +0 (2,0) +0 (30,0) +1,682 (33,4) 10,47 ± 0,59 0,377 ± 0,021 

15 +0 (2,0) +0 (30,0) +0 (25,0) 0,65 ± 0,17 0,023 ± 0,006 

16 +0 (2,0) +0 (30,0) +0 (25,0) 0,79 ± 0,13 0,028 ± 0,005 

17 +0 (2,0) +0 (30,0) +0 (25,0) 0,69 ± 0,14 0,025 ± 0,005 

18 +0 (2,0) +0 (30,0) +0 (25,0) 0,51 ± 0,13 0,018 ± 0,005 

C = Concentração final de fisetina; P = Pressão osmótica de desidratação; T = Temperatura.  

X1 = (C – 2,00); X2 = (P – 30,0)/15,0 e X3 = (T – 25,0)/5,0. Y1 = Eficiência da encapsulação.  

Y2 = Teor de fisetina internalizada. Valores médios ± desvio padrão (n = 3 repetições). 
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Para o valor da EE mais baixo houve a adição da maior concentração de fisetina dos 18 

ensaios do planejamento, ou seja, boa parte da fisetina não foi encapsulada dentro das células 

e o teor em excesso ficou remanescente no sobrenadante desprezado na etapa de lavagem. 

Para a maior EE a concentração foi reduzida (2,0 mg.mL
-1

) e a temperatura resfriada para 

16,6 °C. 

Com relação ao valor experimental mais baixo do teor de FI, percebeu-se que nestas 

condições (ensaio 9) adicionou-se a menor concentração de fisetina de todos os experimentos, 

representando menor teor de fisetina encapsulada no final do processo. Por outro lado, 

encontrou-se maior teor de FI nas condições com temperatura mais baixa e concentração 

intermediária. Estas observações serão discutidas com mais rigor nos próximos itens. 

 

 

5.1.1 - Avaliação dos modelos 

 

A qualidade dos modelos em representar as respostas Y1 (EE) e Y2 (FI) foi avaliada 

através do cálculo dos coeficientes de regressão β, diagramas de Pareto, ANOVA, teste F, 

coeficiente de determinação do modelo (R
2
). Os melhores parâmetros operacionais foram 

definidos através da análise das superfícies de resposta e de contorno.  

 

 

5.1.2 - Análise da eficiência da encapsulação (EE) 

 

A partir dos valores encontrados nos ensaios experimentais, foram calculados os 

coeficientes de regressão β de cada fator sobre a resposta EE, apresentados na Tabela 5.2. Ao 

analisarmos estes coeficientes, observamos que o termo linear (β1) relacionado a concentração 

de fisetina dentro da faixa estudada nos ensaios (0,32 a 3,68 mg.mL
-1

) não foi estaticamente 

significativo (p > 0,05). Por outro lado, os termos lineares da pressão osmótica de 

desidratação (β2), da temperatura do sistema (β3) e todos os termos quadráticos foram 

estatisticamente significativos. Para melhor visualização, os coeficientes estatisticamente 

significantes foram destacados em negrito.  

Os termos referentes as interações entre a concentração e a temperatura (β13) e a pressão 

osmótica e a temperatura (β23), também não foram significantes e não afetaram a EE. Dessa 

forma, os valores dos coeficientes estatisticamente não significativos foram retirados do 
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modelo matemático de segunda ordem por não apresentarem influência expressiva sobre a 

resposta analisada (Rodrigues & Iemma, 2005).  

 

Tabela 5.2 – Coeficientes de regressão para a resposta EE analisados através da quantificação 

por CLAE. 

Coeficiente Eficiência da 

Encapsulação (%) 

Erro padrão  +t (3) +.p - valor 

β0 +0,817 0,058 +14,10 +.0,0008 

β1 −0,044 0,031 −1,41 +.0,2532 

β11 −0,303 0,033 −9,29 +.0,0026 

β2 +0,241 0,031 +7,67 +.0,0046 

β22 −0,731 0,033 −22,40 +.0,0002 

β3 −0,420 0,031 −13,39 +.0,0009 

β33 +3,344 0,033 +102,48 < 0,0001 

β12 +0,200 0,041 +4,87 +.0,0165 

β13 −0,070 0,041 −1,71 +.0,1865 

β23 −0,035 0,041 +0,85 +.0,4563 

Coeficientes significantes em negrito. 

 

Na Figura 5.1 é apresentado o diagrama de Pareto dos efeitos das variáveis sobre a 

resposta EE. A linha tracejada representa o limite de 95 % de confiança para que o efeito seja 

estatisticamente significativo (p < 0,05), ou seja, efeitos com valor abaixo desta linha não são 

considerados significativos. Os sinais dos efeitos indicam o comportamento do fator sobre as 

respostas: positivo indica que a variável analisada e a resposta possuem relação diretamente 

proporcional, já o sinal negativo indica relação inversamente proporcional. 

 

 

Figura 5.1 − Diagrama de Pareto dos efeitos dos fatores sobre a resposta EE utilizando o 

método de CLAE (Q = termo quadrático e L = termo linear). 
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O modelo ajustado com as variáveis codificadas incluindo os coeficientes 

estatisticamente significativos (p < 0,05) é determinado pela Equação (5.1): 

 

EE = 0,817 - 0,303X1
2 + 0,241X2 − 0,731X2

2 − 0,42X3 + 3,344X3
2 − 0,2X1X2 (5.1) 

 

Na Tabela 5.3 estão representados a ANOVA, teste F e R
2
 para a EE utilizando o 

método de CLAE. O valor do Fcalc na regressão (7,70) para a EE foi significativo e cerca de 

2,5 vezes superior ao valor do Ftab (3,09) com os mesmos graus de liberdade. Isto significa 

que o nível de significância do modelo é superior a 95 % (Calado & Montgomery, 2005). O 

coeficiente de determinação (R
2
) mostra que cerca de 80,8 % das respostas podem ser 

explicadas pelo modelo. 

  

Tabela 5.3 – ANOVA, teste F e R
2
 do modelo matemático em função da resposta EE para o 

método de quantificação por CLAE. 

Fonte de variação Soma de quadrados Graus de liberdade Quadrado médio Fcalc 

Regressão 179,838 6 29,973 7,70 

Resíduos 42,800 11 3,891 - 

Falta de ajuste 42,760 8 5,345 396,91 

Erro puro 0,040 3 0,013 - 

Total 222,638 17 - - 

R
2
 0,808 - - - 

R
2
 = coeficiente de determinação do modelo. EE: Ftab (6;11;0,05) = 3,09; Ftab (8;3;0,05) = 8,85.  

p-valor < 0,0001. 

 

  O valor elevado de Fcalc na falta de ajuste (396,91) demonstra que as variáveis que 

foram excluídas do modelo não estão sendo bem representadas, em outras palavras, os valores 

experimentais não estão ajustados de maneira eficiente pelo modelo proposto (Rodrigues & 

Iemma, 2005; Barros Neto et al., 2007). 

Na Figura 5.2 é apresentado o gráfico dos valores experimentais da EE em função dos 

valores previstos pelo modelo de segunda ordem ajustado. Observa-se uma tendência da 

previsão dos valores das EE mais baixas, contudo, nota-se bom ajuste nos valores mais 

elevados, alvo do objeto deste estudo. Deste modo é possível construir as superfícies de 

resposta e curvas de contorno. 
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Figura 5.2 – Valores experimentais da EE pelo método CLAE em função dos valores 

previstos pelo modelo de segunda ordem ajustado. 

 

 

5.1.2.1. - Superfícies de resposta e curvas de contorno para EE 

 

A comparação gráfica das superfícies de resposta e curvas de contorno foi adotada 

como método de avaliação da melhor resposta calculada pelos modelos matemáticos e a 

definição das melhores condições do processo. As superfícies de resposta e curvas de 

contorno do modelo ajustado para a EE da fisetina nas células da levedura S. cerevisiae pelo 

método de CLAE são apresentadas na Figura 5.3. 

É possível observar que a concentração de fisetina não afetou a EE do processo (Figuras 

5.3a e 5.3b), visto que na superfície de resposta não há a presença de picos máximos e a 

região ótima estende-se por toda a faixa de estudo analisada (0,32 a 3,68 mg.mL
-1

). Pela curva 

de contorno da concentração em função da pressão osmótica (Figura 5.3d) percebe-se que os 

melhores valores são encontrados na região central do gráfico. 

Paramera et al. (2011b) encapsularam o corante curcumina em células de levedura 

plasmolisadas e encontraram relação ligeiramente inversamente proporcional entre a 

concentração (proporção de curcumina : célula) e a EE, i.e. concentrações baixas exibiram 

maior EE através da quantificação por CLAE. 

A pressão osmótica de desidratação afetou a EE, onde os melhores valores previstos 

pelo modelo da EE foram observados na região central com P = 30 MPa (Figuras 5.3a e 5.3c). 

De acordo com Dupont et al. (2010) o aumento da pressão osmótica do meio superior a 30 

MPa causa a desestabilização irreversível da membrana plasmática levando a lise celular. Este 

fato causa o extravasamento do conteúdo intracelular e justifica a redução da EE observada. 



 

 
 

 

Figura 5.3 – Gráficos das superfícies de resposta da EE para o método CLAE em função da (a) Pressão Osmótica × Concentração, (b) 

Concentração × Temperatura e (c) Pressão Osmótica × Temperatura. (d-f) Gráficos de contorno das respectivas superfícies de resposta. 
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Por outro lado, pressões osmóticas inferiores a 30 MPa não afetam as barreiras naturais 

do envelope celular da levedura que impedem a fisetina de penetrar na célula (Câmara Júnior 

et al., 2013; Pedrini et al., 2014). 

A temperatura do sistema causou maior EE quando mantida nas condições dos pontos 

axiais, i.e. em T_≤ 16,6 °C e T ≥ 33,4 °C (Figuras 5.3b e 5.3c). Provavelmente a fisetina foi 

conservada em temperaturas reduzidas (T ≤ 16,6 °C), levando ao aumento na intensidade do 

pico de emissão na CLAE.   

Por outro lado, a faixa de temperatura mais elevada investigada (T ≥ 33,4 °C) pode ter 

causado maior efeito do choque osmótico através do aumento do número e/ou tamanho dos 

poros formados na membrana celular da levedura, induzindo a maior entrada de água e 

fisetina na célula, e, consequentemente, maior EE. Nessa faixa térmica, a possível degradação 

causada pela temperatura mais elevada pode ter sido evitada devido a estrutura protetora da 

célula de levedura, que tem se demonstrado capaz de suportar temperaturas até 130 °C e ainda 

manter a integridade dos componentes nela inseridos (Normand et al., 2005).  

 

 

5.1.3 - Análise do teor de fisetina internalizada (FI) 

 

Os coeficientes de regressão calculados para o teor de FI apresentados na Tabela 5.4 

indicam que todas as variáveis, dentro da faixa de estudo, afetam significativamente a 

resposta analisada, exceto aquelas relacionadas às interações entre a concentração e a 

temperatura (β13) e a pressão osmótica e a temperatura (β23).  

 

Tabela 5.4 – Coeficientes de regressão para a resposta FI analisados através da quantificação 

por CLAE. 

Coeficiente Fisetina 

Internalizada (mg) 

Erro padrão  +t (3) +.p - valor 

β0 +0,028 0,002 +13,34 +.0,0009 

β1 +0,031 0,001 +27,24 +.0,0001 

β11 −0,020 0,001 −17,29 +.0,0004 

β2 +0,011 0,001 +9,47 +.0,0025 

β22 −0,021 0,001 −17,89 +.0,0004 

β3 −0,016 0,001 −13,96 +.0,0008 

β33 +0,126 0,001 +106,26 < 0,0001 

β12 +0,014 0,001 +9,59 +.0,0024 

β13 −0,003 0,001 −2,02 +.0,1368 

β23 −0,001 0,001 −0,50 +.0,6485 

Coeficientes significantes em negrito. 
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Na Figura 5.4 é apresentado o diagrama de Pareto dos efeitos das variáveis sobre a 

resposta FI. As variáveis abaixo da linha tracejada foram retiradas do modelo de segunda 

ordem por não afetarem significativamente a resposta analisada.  

O modelo ajustado com as variáveis codificadas incluindo os coeficientes 

estatisticamente significativos é apresentado na Equação (5.2): 

 

FI = 0,028 + 0,031X1 - 0,02X1
2 + 0,011X2 - 0,021X2

2 - 0,016X3 + 0,126X3
2  

+ 0,014X1X2 

(5.2) 

 

 

Figura 5.4 − Diagrama de Pareto dos efeitos dos fatores sobre a resposta FI utilizando o 

método de CLAE (Q = termo quadrático e L = termo linear). 

 

Na Tabela 5.5 estão representadas a ANOVA, teste F e R
2
 para a resposta FI utilizando 

o método de CLAE. O valor do Fcalc na regressão (9,66) foi significativo e aproximadamente 3 

vezes superior ao Ftab (3,14) considerando os mesmos graus de liberdade, ou seja, o nível de 

significância deste modelo é superior a 95 % (Calado & Montgomery, 2005). O coeficiente R
2
 

demonstra que cerca de 87,1 % das respostas podem ser explicadas pelo modelo. Assim como 

para a EE, observou-se valor elevado do Fcalc na falta de ajuste (321,59) na análise para a FI, 

demonstrando que os valores experimentais não estão bem ajustados pelo modelo proposto 

(Rodrigues & Iemma, 2005; Barros Neto et al., 2007). 

A Figura 5.5 apresenta os resultados experimentais do teor de FI em função dos valores 

previstos pelo modelo de segunda ordem ajustado, mostrando boa concordância nos valores 

superiores do teor de FI.  
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Tabela 5.5 – ANOVA, teste F e R
2
 do modelo matemático em função da resposta FI para o 

método de quantificação por CLAE. 

Fonte de variação Soma de quadrados Graus de liberdade Quadrado médio Fcalc 

Regressão 0,2693 7 0,03847 9,66 

Resíduos 0,0398 10 0,00398 - 

Falta de ajuste 0,0398 7 0,00568 321,59 

Erro puro 0,0001 3 0,00002 - 

Total 0,3091 17 - - 

R
2
 0,871 - - - 

R
2
 = coeficiente de determinação do modelo. EE: Ftab (7;10;0,05) = 3,14; Ftab (7;3;0,05) = 8,89.  

p-valor < 0,0001. 

 

  

 

Figura 5.5 – Valores experimentais do teor de FI pelo método CLAE em função dos valores 

previstos pelo modelo de segunda ordem ajustado. 

 

 

5.1.3.1. - Superfícies de resposta e curvas de contorno para FI 

 

Através da análise das superfícies de resposta e curvas de contorno do modelo ajustado 

é possível verificar que o teor de FI é influenciado pela concentração de fisetina adicionada 

nas células (Figura 5.6). Os melhores valores do teor de FI foram observados na região 

central-superior dos gráficos das superfícies de resposta e contorno com C.≥ 2 mg.mL
-1

 

(Figuras 5.6a, 5.6b, 5.6d e 5.6e). 

É evidente que a maior quantidade de FI não deve obrigatoriamente corresponder a 

maior EE, uma vez que o teor de FI é dependente da quantidade de fisetina inicialmente 

adicionada, enquanto que a EE é calculada como a relação entre a concentração de fisetina 

encapsulada e a concentração inicialmente adicionada (Equações (4.3) e (4.5)). 



 

 

 

Figura 5.6 – Gráficos das superfícies de resposta do teor de FI para o método CLAE em função da (a) Pressão Osmótica × Concentração, (b) 

Concentração × Temperatura e (c) Pressão Osmótica × Temperatura. (d-f) Gráficos de contorno das respectivas superfícies de resposta. 
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Em relação à variação da pressão osmótica de desidratação e o teor de FI, os melhores 

resultados foram encontrados na região central-superior das superfícies de resposta e curvas 

de contorno (Figuras 5.6a, 5.6c, 5.6d e 5.6f) entre 30 e 55,2 MPa.  

Do ponto de vista industrial, quanto menor for a pressão osmótica do meio, menor será 

o custo operacional do processo com reagentes, tratamento dos resíduos e o impacto causado 

ao meio ambiente. Sendo assim, considera-se o valor otimizado a 30 MPa. 

A temperatura influenciou o teor de FI de maneira similar a EE. Os melhores valores 

foram observados nas regiões dos extremos das superfícies em T_≤ 16,6 °C e T ≥ 33,4 °C. 

Contudo, pode-se observar maior número de pontos ótimos na temperatura de 16,6 °C 

(Figuras 5.6c e 5.6f). Portanto, considerou-se esta temperatura de como ideal para as duas 

respostas.  

 

 

5.1.4 - Influência do solvente na etapa de quantificação 

 

O choque osmótico mostra-se como uma estratégia tecnológica promissora para 

aumentar a eficiência da bioencapsulação de componentes lipossolúveis nas células da 

levedura S. cerevisiae. Pelo método de quantificação por CLAE, os melhores resultados 

experimentais encontrados foram obtidos nas condições do ensaio 13 (C = 2 mg.mL
-1

, P = 30 

MPa e T = 16,6 °C) com 13,73 % de EE e 0,494 mg de FI. Os valores preditos pelos modelos 

matemáticos nas mesmas condições foram de 10,98 % para EE e de 0,410 mg para a FI. 

Resultados similares foram encontrados por Shi et al. (2007). Os autores reportaram 

aumento expressivo na EE, de 6,2 % para 12,6 %, ao utilizar células da levedura S. cerevisiae 

plasmolisadas para microencapsular ácido clorogênico, composto antioxidante polifenólico 

hidrossolúvel.  

Contudo, os resultados obtidos pelo método 1 (CLAE) levam a crer que as lavagens das 

células com o álcool etílico absoluto podem ter arrastado parte do componente internalizado, 

ao mesmo tempo que este solvente pode desidratar, danificar o envelope celular (Piper, 1995; 

Davey & Hexley, 2011) e solubilizar componentes lipossolúveis intracelulares, contribuindo 

para a redução da EE (Pham-Hoang et al., 2013). Por outro lado, a natureza hidrofóbica da 

fisetina, devido à presença das hidroxilas na estrutura da molécula, representou desafio ainda 

maior no que diz respeito a quantificação do teor de substância internalizada. 

Além disso, os modelos estatísticos de segunda ordem apesar de serem estatisticamente 

significativos, com coeficientes de determinação dos modelos R
2
 de 0,808 para a EE e 0,871 
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para a FI, mostraram alta falta de ajuste dos dados experimentais. Ao considerar um processo 

industrial, o ideal é obter valores do R
2
 próximos de 1 (um) e valores do índice de falta de 

ajuste do modelo muito inferiores ao Ftab, deste modo é possível garantir a confiabilidade do 

modelo e a predição eficiente dos resultados (Calado & Montgomery, 2005; Rodrigues & 

Iemma, 2005; Mendonça, 2012).  

Sendo assim, foi investigada uma nova abordagem para a quantificação da fisetina após 

o processo de bioencapsulação por choque osmótico. Este novo método teve como princípio 

evitar a utilização de solventes orgânicos na etapa de extração a fim de reduzir os efeitos de 

arraste do componente na etapa de lavagem e, deste modo, maximizar a EE e o teor de FI no 

final do processo. 

 

 

5.2 - Método 2: Bioencapsulação e quantificação por UV-Vis 

 

Na Tabela 5.6 estão apresentados os resultados da quantificação da fisetina através do 

método UV-Vis em termos de EE e teor de FI.  

 

Tabela 5.6 – Matriz do DCCR pelo método de quantificação por UV-Vis para os três fatores 

analisados e as respostas eficiência da encapsulação e teor de fisetina internalizada. 

Ensaio 
  X1 

  (C) mg.mL
-1

 

X2  

(P) MPa 

X3 

(T) °C 

Y1 

EE (%) 

Y2 

FI (mg) 

01 −1 (1,0) −1 (15,0) −1 (20,0) 23,32 ± 0,24 0,420 ± 0,00 

02 −1 (1,0) −1 (15,0) +1 (30,0) 11,86 ± 0,51 0,213 ± 0,01 

03 −1 (1,0) +1 (45,0) −1 (20,0) 32,92 ± 0,33 0,593 ± 0,01 

04 −1 (1,0) +1 (45,0) +1 (30,0) 7,74 ± 0,52 0,139 ± 0,01 

05 +1 (3,0) −1 (15,0) −1 (20,0) 8,60 ± 0,72 0,464 ± 0,04 

06 +1 (3,0) −1 (15,0) +1 (30,0) 11,31 ± 1,66 0,611 ± 0,09 

07 +1 (3,0) +1 (45,0) −1 (20,0) 3,99 ± 0,84 0,216 ± 0,05 

08 +1 (3,0) +1 (45,0) +1 (30,0) 13,50 ± 1,49 0,729 ± 0,08 

09 −1,682 (0,32) +0 (30,0) +0 (25,0) 32,28 ± 0,17 0,186 ± 0,00 

10 +1,682 (3,68) +0 (30,0) +0 (25,0) 6,73 ± 1,56 0,446 ± 0,10 

11 +0 (2,0) −1,682 (4,8) +0 (25,0) 10,12 ± 0,96 0,364 ± 0,03 

12 +0 (2,0) +1,682 (55,2) +0 (25,0) 12,22 ± 0,96 0,440 ± 0,03 

13 +0 (2,0) +0 (30,0) −1,682 (16,6) 3,14 ± 1,11 0,113 ± 0,04 

14 +0 (2,0) +0 (30,0) +1,682 (33,4) 6,24 ± 1,31 0,225 ± 0,05 

15 +0 (2,0) +0 (30,0) +0 (25,0) 33,30 ± 0,99 1,199 ± 0,04 

16 +0 (2,0) +0 (30,0) +0 (25,0) 28,38 ± 1,39 1,022 ± 0,05 

17 +0 (2,0) +0 (30,0) +0 (25,0) 24,81 ± 1,22 0,893 ± 0,04 

18 +0 (2,0) +0 (30,0) +0 (25,0) 29,02 ± 1,37 1,045 ± 0,05 

C = Concentração final de fisetina; P = Pressão osmótica de desidratação; T = Temperatura.  

X1 = (C – 2,00); X2 = (P – 30,0)/15,0 e X3 = (T – 25,0)/5,0. Y1 = Eficiência da encapsulação.  

Y2 = Teor de fisetina internalizada. Valores médios ± desvio padrão (n = 3 repetições). 
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Observou-se que as respostas foram muito superiores aos encontrados pelo método 1 

(CLAE). Para a EE, os resultados variaram entre 3,14 % (ensaio 13) e 33,30 % (ensaio 15). 

Para o teor de FI, os valores foram encontrados entre 0,113 mg (ensaio 13) e 1,199 mg (ensaio 

15), com densidade celular aproximada de 2.10
8
 célula.mL

-1
. 

Analisando a Tabela 5.6, percebe-se que os melhores valores em conjunto da EE e FI 

foram encontrados nas condições do ponto central (ensaios 15 a 18). Os ensaios 03 e 09 

mostraram alta EE. Em um primeiro momento isto pode ser explicado pela redução da 

concentração de fisetina em contato com as células para 1,0 e 0,32 mg.mL
-1

, respectivamente. 

As células foram capazes de internalizar cerca de 30 % da fisetina presente nestes meios. Ao 

passo que maiores concentrações exibiram menores valores de EE (ensaios 13 e 07). A 

pressão osmótica entre 30 MPa e 45 MPa e a temperatura entre 20 e 25°C também exerceram 

influência positiva na EE. 

Com relação ao teor de FI, as condições do ponto central foram as melhores. É 

interessante notar que ao elevar a concentração, a pressão osmótica e a temperatura do 

processo simultaneamente, ocorreu a internalização de quantidade expressiva da fisetina nas 

células (ensaio 08, FI = 0,729 mg), mesmo com EE relativamente inferior. Estes e outros 

aspectos serão abordados detalhadamente nos próximos itens. 

 

 

5.2.1 - Avaliação dos modelos 

 

A avaliação da qualidade dos modelos em representar as respostas Y1 (EE) e Y2 (FI) foi 

realizada através do cálculo dos coeficientes β, diagramas de Pareto, ANOVA, teste F, e R
2
.  

 

 

5.2.2 - Análise da eficiência da encapsulação (EE) 

 

A partir dos valores experimentais da EE (Tabela 5.6) foram calculados os coeficientes 

de regressão β para a determinação do modelo de segunda ordem representativo das respostas 

analisadas (Tabela 5.7). 

É importante notar que os coeficientes lineares da pressão osmótica (β2) e da 

temperatura do sistema (β3), e os coeficientes de interações entre a concentração de fisetina e 

a pressão osmótica (β12) e entre a pressão osmótica e a temperatura (β23), não foram 

estatisticamente significativos. Sendo assim, estes coeficientes foram retirados do modelo de 
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segunda ordem. Os erros relativos oriundos desta estratégia foram acumulados nos resíduos 

da ANOVA sem prejuízo para as conclusões obtidas nas análises posteriores (Rodrigues & 

Iemma, 2005).  

O termo β11 apesar de não ser estatisticamente significativo (p > 0,05) não foi retirado 

do modelo de segunda ordem por ser significativo a 92 %, muito próximo do limite de 

confiança desejado, i.e. 95 % (Calado & Montgomery, 2005). 

 

Tabela 5.7 – Coeficientes de regressão para a resposta EE analisados através da quantificação 

por UV-Vis. 

Coeficiente Eficiência da 

Encapsulação (%) 

Erro padrão  +t (3) +p - valor 

β0 +28,713 1,738 +16,517 +0,0005 

β1 −5,961 0,942 −6,327 +0,0080 

β11
 a
 −2,577 0,979 −2,632 +0,0782 

β2 +0,483 0,942 +0,512 +0,6438 

β22 −5,524 0,979 −5,642 +0,0110 

β3 −1,406 0,942 −1,493 +0,2324 

β33 −7,815 0,979 −7,982 +0,0041 

β12 −0,988 1,231 −0,802 +0,4811 

β13 +6,107 1,231 +4,961 +0,0157 

β23 −0,865 1,231 −0,703 +0,5329 

Coeficientes significantes em negrito. 
a
 coeficiente significativo a 92 %.

 

 

Os coeficientes negativos dos termos da concentração de fisetina (β1 e β11) demonstram 

relação inversamente proporcional entre a concentração de fisetina e a EE, ou seja, há a 

redução da resposta EE quando o fator concentração passa do nível inferior (concentração 

menor) para o nível superior (concentração maior). Assim como encontrado para os resultados 

pelo método 1, as células de levedura não foram capazes de internalizar altas concentrações 

de fisetina presente no meio, reduzindo a EE à medida que a concentração ultrapassava o 

limite de encapsulação das células. 

Ciamponi et al. (2012) estudaram a bioencapsulação de diferentes componentes 

lipofílicos em células da levedura S. cerevisiae e perceberam que o aumento da concentração 

do limoneno de 5 % até 30 % (p/p) não melhorou a eficiência da encapsulação do processo, 

sugerindo a existência de um limite ideal da concentração. 

Os termos quadráticos da pressão osmótica (β22) e da temperatura do sistema (β33) 

foram negativos e estatisticamente significativos (p < 0,05). Isto significa que ambos 

influenciaram a EE, o sinal negativo indica redução da resposta em função da mudança de 

nível da variável analisada. O termo de interação da concentração e temperatura (β13) foi 
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positivo e significativo, demonstrando que a relação conjunta destes dois parâmetros afeta 

positivamente a resposta EE.  

Na Figura 5.7 pode ser observado o diagrama de Pareto dos efeitos dos parâmetros 

sobre as respostas analisadas, os efeitos com valores absolutos abaixo da linha tracejada não 

foram estatisticamente significativos. 

 

 

Figura 5.7 − Diagrama de Pareto dos efeitos dos fatores sobre a resposta EE utilizando o 

método UV-Vis (Q = termo quadrático e L = termo linear). 

 

Na Tabela 5.8 é apresentada a ANOVA, o teste F e o coeficiente de determinação do 

modelo ajustado para a EE utilizando o método de quantificação por UV-Vis.  

 

Tabela 5.8 – ANOVA, teste F e R
2
 do modelo matemático em função da resposta EE para o 

método de quantificação por UV-Vis. 

Fonte de variação Soma de quadrados Graus de liberdade Quadrado médio Fcalc 

Regressão 1757,040 5 351,408 16,98 

Resíduos 248,283 12 20,690 - 

Falta de ajuste 211,912 9 23,546 1,94 

Erro puro 36,371 3 12,124 - 

Total 2005,323 17 - - 

R
2
 0,876 - - - 

R
2
 = coeficiente de determinação do modelo. Ftab (5;12;0,05) = 3,11; Ftab (9;3;0,05) = 8,81.  

p-valor = 0,0005. 
 

No nível de confiança de 95 %, o valor do Fcalc (16,98) na regressão do modelo foi 5,5 

vezes superior ao Ftab (3,11) para os mesmos graus de liberdade. O Fcalc na falta de ajuste 

(1,94) foi cerca de 4,5 vezes inferior ao Ftab (8,81), indicando ótima relação entre os valores 
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experimentais e os previstos pelo modelo sem evidência de falta de ajuste, como pode ser 

notado no gráfico dos valores observados em função dos valores calculados pelo modelo 

proposto para EE (Figura 5.8).  

O coeficiente de determinação do modelo (R
2
) indica que 87,6 % das respostas obtidas 

experimentalmente para a EE podem ser explicadas pelo modelo de segunda ordem. O valor 

de R
2
 de 0,876 representa forte correlação linear entre os dados e o modelo obtido, 

especialmente no caso de um processo industrial biotecnológico (leveduras, enzimas, 

bactérias, vírus), e é suficiente para prever o comportamento do processo de acordo com o 

intervalo dos parâmetros estudados (Amarante Jr. et al., 2001; Figueiredo Filho & Silva Jr, 

2010). Além disso, o valor de R
2
 deste modelo foi superior ao encontrado no método 1, 

CLAE, (R
2 

= 0,808). Sendo assim, pode-se dizer que a regressão é significativa. 

  

 

Figura 5.8 – Valores experimentais da EE pelo método UV-Vis em função dos valores 

previstos pelo modelo de segunda ordem ajustado. 

 

O modelo de segunda ordem ajustado da EE com os coeficientes estatisticamente 

significativos e as variáveis codificadas está demonstrado na Equação (5.3): 

 

EE = 28,713 - 5,961X1 - 2,577X1
2 − 5,524X2

2 − 7,815X3
2 + 6,107X1X3 (5.3) 

 

Onde, X1, X2 e X3 são os valores codificados (entre −1,68 e +1,68) das variáveis 

analisadas no processo, i.e. concentração de fisetina, pressão osmótica de desidratação e 

temperatura do sistema, respectivamente. 

Portanto, o modelo foi estatisticamente significativo e muito bem ajustado aos valores 

experimentais. Sendo assim, foram obtidas e analisadas as superfícies de resposta e curvas de 
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contorno a fim de definir os melhores parâmetros operacionais do processo de 

bioencapsulação da fisetina utilizando o método de quantificação por UV-Vis. 

 

 

5.2.2.1. - Superfícies de resposta e curvas de contorno para EE 

 

Por meio dos gráficos das superfícies de resposta e curvas de contorno do modelo 

obtido para a EE pelo método 2 (Figura 5.9) pode-se perceber o aumento na EE à medida que 

se reduz a concentração de fisetina no meio (Figuras 5.9a, 5.9b, 5.9d e 5.9e).  Por outro lado, 

a redução da EE em C > 2 mg.mL
-1

 demonstram que as células não estão sendo capazes de 

internalizar a maior parte da fisetina diluída no meio. 

Paramera et al. (2011a) reportaram resultados semelhantes ao presente estudo. Os 

autores utilizaram células da levedura S. cerevisiae plasmolisadas com cloreto de sódio para 

encapsular o corante hidrofóbico curcumina e obtiveram rendimento de encapsulação na 

ordem de 35 % da substância. É importante relembrar que o objetivo deste estudo não é obter 

exclusivamente a maior EE, mas a relação conjunta entre a EE e o teor de FI, somente assim é 

possível garantir a eficiência global do processo de bioencapsulação utilizando células da 

levedura S. cerevisiae como agente encapsulante. Deste modo, a concentração ideal encontra-

se na região central inferior das superfícies em que 0,32.<.C.≤.2,0 mg.mL
-1

. Vale ressaltar que 

concentrações nulas devem ser desconsideradas destes modelos. 

No método 2, a pressão osmótica influenciou a resposta EE de maneira similar a 

encontrada no método 1. Dessa forma, os melhores resultados experimentais foram obtidos 

nas condições operacionais do ponto central, a 30 MPa, como pode ser observado nas 

superfícies de resposta (Figuras 5.9a e 5.9c) e curvas de contorno (Figuras 5.9d e 5.9f). A EE 

foi reduzida quando a pressão osmótica foi mantida a cima de 45 MPa ou a baixo de 15 MPa.  

Estes resultados levam a crer a existência de um mecanismo de modificação da 

permeabilidade da membrana em função da pressão osmótica do meio. De fato, já foi 

demostrado que a permeabilidade da levedura S. cerevisiae é afetada diretamente pelas 

modificações da pressão osmótica do meio circundante, permitindo a difusão passiva de 

componentes solubilizados na solução (Gervais et al., 1992). 

Laroche et al. (2001) perceberam que a sobrevivência da célula de levedura está 

relacionada com a ocorrência da permeabilização da membrana durante a desidratação ou 

reidratação (choque osmótico). O aumento excessivo na pressão osmótica pode ter efeitos 

prejudiciais sobre a membrana, conduzindo a modificações estruturais irreversíveis. Em 



  

 
 

 

Figura 5.9 – Gráficos das superfícies de resposta da EE para o método UV-Vis em função da (a) Pressão Osmótica × Concentração, (b) 

Concentração × Temperatura e (c) Pressão Osmótica × Temperatura. (d-f) Gráficos de contorno das respectivas superfícies de resposta. 
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contrapartida, pressões osmóticas reduzidas não modificam a estrutura da célula na etapa de 

desidratação (Câmara Júnior et al., 2013). 

Na etapa de desidratação das células durante o choque osmótico, há a redução do 

volume celular através da saída de água e componentes solúveis. Aliado a isso, ocorrem 

modificações na permeabilidade da membrana da levedura, permitindo a entrada de grandes 

volumes de solução na etapa de reidratação (Schaber et al., 2010). 

Pelo método 2 (UV-Vis), o efeito da temperatura na resposta EE foi significativamente 

diferente do método 1 (CLAE). Não foram observados pontos ótimos nos extremos das 

superfícies de resposta e curvas de contorno. As maiores EE foram encontradas na região de 

temperatura próxima a 25 °C (ponto central) (Figuras 5.9c e 5.9f).  

As células eucarióticas possuem uma resposta altamente conservada ao aumento da 

temperatura, denominada “resposta ao choque de calor” (Jenkins, 2003). Temperaturas 

subletais (superiores a 25 °C) causam uma série de efeitos para as células de levedura. A 

estrutura e função da membrana plasmática podem ser afetadas pelo calor, levando a um 

aumento da permeabilidade da membrana (Piper, 1995). Este aumento da permeabilidade da 

membrana plasmática é atribuído a atividade H-ATPase e catalisada pelo fluxo de prótons na 

membrana. Em certas condições, este fluxo de prótons contraria a dissipação da força motriz 

dos prótons resultantes do estresse térmico, induzindo a permeabilidade da membrana (Piper, 

1995). 

A exposição das células de levedura a temperaturas subletais, superiores a 40 °C, parece 

fornecer uma proteção aparentemente menor contra o grande aumento da permeabilidade da 

membrana que ocorre durante os primeiros cinco minutos de aquecimento, reduzindo a 

viabilidade celular a níveis inviáveis (inferiores a 10 %) (Coote et al., 1994). 

Quando o efeito da temperatura foi combinado com a concentração de fisetina em 

contato com as células, observou-se a região ótima entre 16,6 e 25_°C (Figuras 5.9b e 5.9e).  

Provavelmente, a capacidade fluorescente da fisetina foi protegida da degradação pela 

temperatura reduzida. Diversos estudos apontam o efeito protetor da temperatura reduzida 

sobre compostos fenólicos com características semelhantes à fisetina (Naczk & Shahidi, 2004; 

Han et al., 2007; Kechinski et al., 2010). 

Do ponto de vista industrial, é evidente que a temperatura ambiente é mais atrativa, 

principalmente por representar menor custo operacional. Como já mencionado, a eficiência 

global do processo, foco deste estudo, depende da determinação das melhores condições 

operacionais simultaneamente para a EE e para o teor de FI. Sendo assim, no próximo item 
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será apontado que a melhor temperatura para o teor de FI foi de 25 °C, confirmando a 

observação anterior. 

 

 

5.2.3 - Análise do teor de fisetina internalizada (FI) 

 

O modelo de regressão para o teor de fisetina quantificada pelo método 2 (UV-Vis) foi 

obtido a partir do cálculo dos coeficientes de regressão β baseados nos valores experimentais 

da Tabela 5.6. Observou-se comportamento semelhante à resposta EE. Os coeficientes 

estatisticamente não significativos foram: β2 (linear pressão osmótica), β3 (linear temperatura 

do sistema), β12 (interação entre concentração e pressão osmótica) e β23 (interação entre 

pressão osmótica e temperatura). O coeficiente β1 (linear concentração) foi significativo a 90 

% de confiança, valor próximo ao nível desejado de 95 %, por essa razão foi incluído no 

modelo (Tabela 5.9).  

 

Tabela 5.9 – Coeficientes de regressão para a resposta FI analisados através da quantificação 

por UV-Vis. 

Coeficiente Fisetina  

Internalizada (mg) 

Erro padrão  +t (3) +p - valor 

β0 +1,029 0,063 +16,216 +0,0005 

β1
 a
 +0,080

 
 0,034 +2,336 +0,1016 

β11 −0,216  0,036 −6,052 +0,0090 

β2 +0,008 0,034 +0,244 +0,8231 

β22 −0,188 0,036 −5,261 +0,0134 

β3 +0,014 0,034 +0,394 +0,7200 

β33 −0,271 0,036 −7,586 +0,0048 

β12 −0,027 0,045 −0,612 +0,5839 

β13 +0,165 0,045 +3,671 +0,0350 

β23 +0,015 0,045 +0,334 +0,7605 

Coeficientes significantes em negrito.
 a
 significativo a 90 %.

 

 

A Figura 5.10 ilustra os coeficientes da regressão do modelo através do diagrama de 

Pareto. Os demais coeficientes não significativos foram retirados da equação.  

Na Figura 5.11 é apresentado o gráfico dos valores previstos pelo modelo em função 

dos valores observados nos experimentos da quantificação da FI pelo método 2. É possível 

notar boa relação entre eles, com uma pequena variação dos valores previstos, porém, sem 

comportamento tendencioso das respostas calculadas e bem distribuídos ao redor da curva. 
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Figura 5.10 − Diagrama de Pareto dos efeitos dos fatores sobre a resposta FI utilizando o 

método UV-Vis (Q = termo quadrático e L = termo linear). 

 

 

Figura 5.11 – Valores experimentais do teor de FI pelo método UV-Vis em função dos 

valores previstos pelo modelo de segunda ordem ajustado. 

 

Na Tabela 5.10 é apresentada a ANOVA, teste F e o coeficiente de determinação do 

modelo para a resposta FI quantificada pelo método 2. O modelo proposto foi significativo a 

95 % de confiança, fato indicado pelo valor do Fcalc na regressão do modelo (20,06) que foi 

aproximadamente de 6,5 vezes superior ao Ftab (3,11) com os mesmos graus de liberdade. O 

Fcalc na falta de ajuste (1,08) foi 8 vezes inferior ao Ftab (8,81) indicando ótimo ajuste dos 

valores previstos pelo modelo proposto. O coeficiente R
2
 (0,893) foi superior ao encontrado 

pelo método 1, CLAE, (R
2
 = 0,871). Portanto, pode-se inferir que o modelo é significativo e 

preditivo para o processo em questão e as superfícies de resposta e curvas de contorno podem 

ser construídas para avaliar as melhores condições experimentais. 
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Tabela 5.10 – ANOVA, teste F e R
2
 do modelo matemático em função da resposta FI para o 

método de quantificação por UV-Vis. 

Fonte de variação Soma de quadrados Graus de liberdade Quadrado médio Fcalc 

Regressão 1,719 5 0,344 20,06 

Resíduos 0,206 12 0,017 -  

Falta de ajuste 0,157 9 0,017 1,08 

Erro puro 0,048 3 0,016 - 

Total 1,925 17 - - 

R
2
 0,893 - - - 

R
2
 = coeficiente de determinação do modelo. Ftab (5;12;0,05) = 3,11; Ftab (9;3;0,05) = 8,81.  

p-valor = 0,0005. 

 

Na Equação (5.4) é apresentado o modelo de regressão para o teor de FI pelo método de 

quantificação UV-Vis ajustado com os coeficientes significativos. Onde X1, X2 e X3 são os 

valores codificados das variáveis analisadas: 

 

FI = 1,029 + 0,080X1 – 0,216X1
2 − 0,188X2

2 − 0,271X3
2 + 0,165X1X3 (5.4) 

 

 

5.2.3.1. - Superfícies de resposta e curvas de contorno para FI 

 

Analisando as superfícies de resposta e curvas de contorno é possível notar que as 

melhores respostas do teor de FI em relação a concentração de fisetina foram encontradas nos 

ensaios nos pontos centrais onde C = 2 mg.mL
-1

 (Figuras 5.12a, 5.12b, 5.12d e 5.12e).  

Percebe-se também que a pressão osmótica a 30 MPa (ponto central) exibiu os melhores 

resultados tanto quando combinado com a concentração de fisetina (Figuras 5.12a 5.12d) ou 

com a temperatura do processo (Figuras 5.12c e 5.12f).  

A temperatura afetou ligeiramente o teor de fisetina internalizada ao ser tratado com a 

concentração, fato evidenciado pela inclinação da curva para a parte superior da curva de 

contorno (Figura 5.12e). Ao avaliar a relação da temperatura com a pressão osmótica é 

claramente perceptível a presença de pontos ótimos na região central dos gráficos em T = 

25.°C (Figuras 5.12c e 5.12f). 
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5.2.4 - O choque osmótico afeta a encapsulação nas células 

 

Após a análise estatística, foi possível perceber que o choque osmótico promoveu o 

aumento na EE e no teor de FI. Este aprimoramento na eficiência global do processo de 

bioencapsulação pode ser atribuído principalmente ao aumento da porosidade das membranas 

do envelope celular da levedura, que permitiu a entrada de grandes quantidades da fisetina no 

interior da célula na etapa de reidratação.  

O aumento da porosidade transiente das células, causado por alterações físico-químicas 

no meio circundante, já foi relatado por alguns estudos. Por exemplo, Dupont et al. (2010) 

observaram que as células de levedura sofrem modificações na sua estrutura e funcionalidade 

de acordo com a pressão osmótica do meio. Os autores perceberam que aumento da 

permeabilidade das membranas ocorre nos primeiros minutos após a desidratação com a 

solução hiperosmótica. Os resultados encontrados mostraram que o choque a 30 MPa não 

induziu o deslocamento excessivo da membrana plasmática, enquanto que o choque com 

pressão osmótica a 110 ou 166 MPa causaram a internalização da membrana plasmática e a 

morte da célula. 

O estresse ocasionado pela aplicação de temperaturas subletais (até 60 °C) às células da 

levedura S. cerevisiae promoveu o aumento da permeabilidade das membranas ao marcador 

PI (iodeto de propídio) sem reduzir drasticamente sua viabilidade. Cerca de 7% das células 

foram capazes de recuperar integralmente sua membrana, levando a crer a existência de um 

método de proteção das células através da permeabilidade celular (Davey & Hexley, 2011).  

Compostos químicos oxidantes também induziram a porosidade celular da levedura.  

Souza Pereira & Geibel (1999) perceberam, através de microscopia de força atômica, que a 

adição de soluções oxidantes de diamida e/ou cálcio induziram a formação e aumento do 

número de poros nas membranas da célula de levedura S. cerevisiae. Estes resultados 

sugeriram a existência de um mecanismo de proteção da célula pelo aumento do diâmetro 

poros (de 200 nm para 400 nm) e como função das condições oxidantes do meio. 

Estes estudos indicam que as membranas das células de levedura sob tensão física e/ou 

química podem desenvolver permeabilidade transitória para moléculas dissolvidas no seu 

ambiente. 



  

 
 
 
 

 

Figura 5.12 – Gráficos das superfícies de resposta do teor de FI para o método UV-Vis em função da (a) Pressão Osmótica × Concentração, 

(b) Concentração × Temperatura e (c) Pressão Osmótica × Temperatura. (d-f) Gráficos de contorno das respectivas superfícies de resposta. 
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5.3 - Comparação entre os métodos CLAE e UV-Visível  

 

O uso das leveduras como veículos de proteção de substâncias sensíveis é um tema que 

vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos 40 anos (Pham-Hoang et al., 2013). Apesar dos 

benefícios de estabilidade, rendimento, eficiência, simplicidade e segurança oferecidos pelas  

biocápsulas de levedura, a etapa chave limitante para o seu uso em larga escala é a presença 

de barreiras naturais do envelope celular da levedura, que impedem a entrada de grandes 

quantidades da substância de interesse dentro da célula (Nobel & Barnett, 1991; Pedrini et al., 

2014).  

Neste contexto, os resultados deste e de outros trabalhos sugerem que o choque 

osmótico é capaz de desestabilizar temporariamente as membranas da célula permitindo o 

aprimoramento da encapsulação da fisetina dentro da célula, com valores altos de EE e teor 

FI.  

Dois métodos distintos de quantificação da fisetina foram testados a fim de obter as 

melhores respostas. A partir dos resultados e das análises estatísticas foi evidenciada carência 

de confiabilidade nos modelos encontrados para as respostas no método 1 (CLAE) devido à 

falta de ajuste dos dados. Isto pode ter acontecido devido: (i) exigência de etapa de 

liofilização das células que pode ter modificado a estrutura da fisetina/célula/envelope (não 

analisada neste estudo); (ii) excesso de manipulação exigida pelo método.  

Como já foi mencionado, devido à natureza hidrofóbica da fisetina, foi necessário o uso 

de solvente orgânico na etapa de lavagem das células no método 1 e isto pode ter danificado o 

envelope celular da levedura e arrastado parte do componente internalizado na célula (Weber 

& De Bont, 1996) contribuindo para a redução da EE. Paramera et al. (2011a) tentaram 

utilizar etanol para aumentar a solubilidade da curcumina e desta forma aprimorar a EE e o 

rendimento do processo de encapsulação nas células plasmolisadas de levedura, porém, ao 

contrário do esperado, o rendimento foi inferior devido à natureza do solvente orgânico, 

conhecido por desidratar e danificar o envelope da célula. 

Portanto, constatou-se que a escolha do método de quantificação da fisetina 

internalizada nas células de levedura foi uma etapa importante na obtenção das melhores 

respostas, uma vez que foram observadas diferenças significativas em termos de a EE e teor 

de FI entre os métodos. Além disso, a rapidez na obtenção dos resultados, menor custo com 

reagentes, robustez, confiabilidade dos modelos matemáticos obtidos, reprodutibilidade das 

análises e simplicidade do método 2 (Alves et al., 2010), mostraram-se como características 
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importantes para a sua escolha como método ideal para análise da quantificação de 

componentes hidrofóbicos bioencapsulados nas células de levedura. 

Apesar de todas as observações relatadas, o estudo microscópico do interior da célula 

através de microscopia confocal a laser foi essencial para compreender melhor o mecanismo 

de bioencapsulação da fisetina e a influência do uso do solvente orgânico no processo. Por 

outro lado, ainda não havia sido relatado estudo detalhado da superfície celular da levedura S. 

cerevisiae em alta resolução antes, durante e depois do choque osmótico. 

 

 

5.4 - Confirmação da encapsulação da fisetina no interior das células 

 

Ensaios de microscopia confocal a laser foram realizados com a finalidade de observar 

visualmente o comportamento das células frente ao processo de bioencapsulação da fisetina. 

Quatro diferentes condições experimentais foram escolhidas de acordo com as observações 

realizadas anteriormente pelos dois métodos de quantificação. Todas as células foram 

previamente desidratadas com a solução de glicerol a 30 MPa, em seguida reidratadas e a 

solução de fisetina imediatamente adicionada, seguida das etapas de lavagem (com PBS ou 

etanol absoluto) e observação no microscópio confocal a laser. Para fins práticos e de 

comparação foi escolhida a temperatura de 25 °C para todos os ensaios. 

A primeira condição foi a do melhor resultado de EE (33,30 %) e teor de FI (1,199 mg) 

obtido nos ensaios pelo método 2, UV-Vis, onde a concentração de fisetina foi de 2.mg.mL
-1 

e 

as lavagens realizadas com a solução de PBS. Foi possível observar que a fisetina ficou 

distribuída de maneira uniforme dentro de quase todas células (Figura 5.13A). Em algumas 

células, a fisetina aparece distribuída somente na membrana/parede celular, provavelmente 

estas células não sofreram modificações com o efeito da osmoporação celular ou o choque 

osmótico causou a ruptura das membranas, levando ao extravasamento do conteúdo 

intracelular. Determinadas células não estão no mesmo plano focal que as demais e por isso 

não aparecem completas na imagem.  

Na Figura 5.13C, a bioencapsulação foi realizada com a concentração de fisetina de      

0,32 mg.mL
-1 

(EE = 32,28 % e FI = 0,186 mg) e as lavagens com PBS. Analisando a imagem, 

percebe-se uma redução significante da intensidade da emissão da fisetina dentro das células. 

Como já foi demonstrado previamente, a eficiência global do processo é reflexo da EE e teor 

de FI simultaneamente, ou seja, apesar da alta eficiência encontrada, a quantidade de 

substância internalizada foi muito inferior devido à baixa concentração de fisetina no meio.  
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Figura 5.13 – Observações da localização intracelular da fisetina nas células reidratadas após 

o choque osmótico durante 60 minutos a 30 MPa e 25 °C. As imagens das emissões 

fluorescentes foram obtidas através de microscopia confocal de varredura a laser. As células 

foram lavadas três vezes com PBS (A e C) ou com etanol absoluto (B e D). A concentração de 

fisetina foi de 2,00 mg.mL
-1

 (A e B) ou 0,32 mg.mL
-1

 (C e D). Escala: 10 µm. 

 

Células processadas nas mesmas condições anteriores foram lavadas três vezes com 

etanol absoluto a fim de avaliar o impacto do solvente na bioencapsulação da fisetina. A 

Figura 5.13B mostra as células com nível de fisetina intracelular inferior àquelas lavadas com 

o PBS (Figura 5.13A). As condições experimentais foram as mesmas realizadas para os 

ensaios do ponto central pelo método 1, CLAE, com concentração de 2 mg.mL
-1

 (0,51 < EE < 

0,79 % e 0,018 < FI < 0,028 mg). Analisando a imagem pode-se perceber que as lavagens 

com etanol afetaram o teor de fisetina internalizada, sugerindo que pode ter ocorrido a 

solubilização dos componentes intracelulares ou danos à superfície celular, comprometendo a 

estrutura encapsulante da levedura e, consequentemente, o arraste da fisetina previamente 

internalizada.  

O efeito prejudicial do etanol ao processo analisado foi ainda mais evidente com a 

redução da concentração para 0,32 mg.mL
-1

 e as lavagens realizadas com etanol absoluto, 

como pode ser observado na Figura 5.13D. Quase não foi observado fisetina internalizada nas 
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células, com emissão fluorescente da fisetina praticamente imperceptível. Estas análises estão 

coerentes com os resultados encontrados anteriormente (EE = 3,16 % e FI = 0,018 mg) pelo 

método de quantificação por CLAE. Nesse caso, o uso do etanol pode apresentar vários 

efeitos, incluindo efeitos sobre a dissolução da substância encapsulada e efeitos 

desestruturantes sobre os compartimentos das células importantes para o transporte e proteção 

do componente (Pham-Hoang et al., 2013). 

 

 

5.5 - Estudo da superfície celular por MEV 

 

Estudos apontam que a levedura S. cerevisiae é capaz de suportar condições 

desfavoráveis ao seu desenvolvimento como: ambiente oxidante, altas concentrações de 

glicerol no meio, temperaturas elevadas e a presença de componentes inibidores (Capelle, 

2001; Normand et al., 2005; Champagne & Fustier, 2007; Dupont et al., 2010).  

Uma série de modificações estruturais e metabólicas ocorrem durante a manutenção das 

leveduras nestas condições. Por exemplo, a modificação do tamanho e do número de poros na 

membrana (Pereira et al., 1996), o incremento na síntese de glutationa e liberação de 

compostos antioxidantes (Sugiyama et al., 2000), fluidização das proteínas e lipídeos da 

membrana plasmática (Dupont et al., 2010).  

Os resultados obtidos neste estudo sugeriram que estas modificações metabólico-

estruturais contribuíram para o incremento na EE e teor de FI dentro das células. Diante do 

exposto, foram realizados ensaios de microscopia eletrônica de varredura com o intuito de 

investigar o comportamento das células durante o choque osmótico. Primeiramente, as células 

foram mantidas em condições isotônicas a 1,4 MPa durante 60 minutos (Figuras 5.14A – C).  

Foi possível observar que as células possuíam diâmetro de 5 a 8 µm. Na superfície das 

células foram observadas as cicatrizes de brotamento (CB), por onde as células se reproduzem 

e irregularidades naturais da parede celular da levedura, a qual é constituída de duas camadas 

separadas. A camada superior é essencialmente composta de β-glucanos e quitina, ela fornece 

as propriedades mecânicas para a parede celular. A camada inferior é formada por 

manoproteínas altamente glicosiladas e estão envolvidas com a função de reconhecimento 

entre células (Osumi, 1998; Dupont, 2011). O esquema representativo da estrutura de parede 

celular da levedura é mostrado na Figura 5.15. 
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Figura 5.14 – Microfotografias das células de levedura S. cerevisiae durante o processo de 

choque osmótico. As imagens foram obtidas através de microscopia eletrônica de varredura. 

(A – C) células em solução isotônica de glicerol a 1,4 MPa; (D – F) desidratadas durante 60 

min a 30 MPa levando à redução do volume intracelular (seta branca); e (G – I) reidratadas 

com a solução istônica. CB = Cicatrizes de brotamento. Escalas: (A, D e G) 10 µm; (B, E e H) 

3 µm; (C, F e I) 1 µm. 

 

Nas Figuras 5.14D – F estão apresentadas as imagens das células desidratadas com a 

solução de glicerol a 30 MPa durante 60 minutos. É possível perceber que as células ficaram 

aleatoriamente deformadas devido ao aumento da pressão osmótica do meio externo, que 

promove a saída de água e componentes solúveis do seu interior para o meio externo através 
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do mecanismo conhecido como osmose. O choque osmótico realizado com soluções de 

glicerol a 30 MPa pode causar a redução de até 35 – 40 % do volume celular da levedura S. 

cerevisiae (Schaber et al., 2010; Dupont, 2011). Também é possível notar que as 

irregularidades na superfície da célula se mantiveram durante esta etapa. 

 

 

Figura 5.15 − Composição e estrutura da parede celular da levedura S. cerevisiae. A parede 

celular consiste em duas camadas. A camada interna é formada de manoproteínas altamente 

glicosiladas e a camada externa de β-glucanos e quitina. Enzimas periplasmáticas estão 

dispostas entre a membrana celular e a camada interna da parede. 

(Adaptado de Osumi, 1998). 

 

A levedura S. cerevisiae é capaz de recuperar praticamente todo o seu volume celular 

durante a etapa de reidratação sem perder a integridade da membrana e/ou viabilidade celular, 

como pode ser percebido nas Figuras 5.14G – I. Dupont (2011) avaliou a capacidade de 

reidratação de cepa selvagem da levedura S. cerevisiae à medida que a pressão osmótica do 

meio era reduzida de 30 até 1,4 MPa. O autor percebeu que as células foram capazes de 

recuperar integralmente o volume celular perdido durante a desidratação, como pode ser 

observado na Figura 5.16. De maneira semelhante, as células deste estudo pareceram 

recuperar seu volume e formato através da reidratação realizada de maneira instantânea após o 

choque a 30 MPa.  
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Figura 5.16 – Variação do volume celular em função da amplitude de reidratação após o 

choque a 30 MPa. 

(Adaptado de Dupont, 2011). 

 

A superfície da levedura ficou suavizada após a reidratação (Figuras 5.14G – I), 

provavelmente devido à reorganização das proteínas, glucanos ou polissacarídeos presentes na 

parede celular da levedura, que havia sido contraída na etapa de desidratação. A parede 

celular da levedura é uma estrutura elástica e permite que a célula se contraia rapidamente 

quando em solução hiperosmótica, sem a ocorrência significativa do fenômeno de plasmólise. 

Essa elasticidade é conferida principalmente pela rede tridimensional de β-1,3-glucanos 

(Lipke & Ovalle, 1998). Percebeu-se ainda a presença de algumas irregularidades naturais na 

superfície das células após a reidratação, porém, acredita-se que tal fato não contribuiu 

negativamente para a integridade da estrutura encapsulante da célula.  

Deste modo, por meio das análises das microfotografias de alta resolução geradas pelo 

MEV, foi possível inferir que o choque osmótico foi uma etapa essencial para tornar possível 

a encapsulação da fisetina nas células de levedura, a qual é capaz de recuperar o seu volume 

na etapa de reidratação e manter a integridade dos componentes nela inseridos após o 

processo. 

 

 

5.6 - Viabilidade celular 

 

Como demonstrado anteriormente, a manutenção da levedura em certos ambientes afeta 

a sua estrutura (envelope celular) de diferentes maneiras. O choque osmótico também afeta a 
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estrutura da célula, promovendo o aumento da porosidade e a internalização de substâncias, 

antes inviabilizada pela estrutura protetora da célula.  

Sendo assim, foram realizados ensaios de viabilidade celular com o intuito de avaliar o 

impacto do choque osmótico nas células. Os resultados demonstraram que o choque osmótico 

influenciou a viabilidade celular das leveduras. Na Figura 5.17, pode-se observar que quanto 

maior a pressão osmótica administrada nas células, maior foi o efeito na redução da 

viabilidade celular (dados, vide Apêndice C).  

Células mantidas em condições isotônicas a 1,4 MPa foram utilizadas como controle. O 

choque osmótico não alterou a viabilidade das células até a pressão osmótica de 30 MPa com 

84,1 % de células viáveis após o tratamento. O teste de Tukey evidenciou que não houve 

diferença significativa (p < 0,05) dos ensaios até a pressão de 30 MPa em comparação com a 

amostra controle a 1,4 MPa (Figura 5.17). O efeito da pressão osmótica na redução da 

viabilidade foi superior para os tratamentos realizados a 45 e 55,2 MPa, com 74,9 % e 71,9 % 

das células viáveis, respectivamente. Nestes casos, o teste de Tukey mostrou diferença 

significativa entre estes ensaios e a amostra controle.  

 

 

Figura 5.17 − Evolução da viabilidade celular durante o incremento da pressão osmótica de 

1,4 MPa (controle) até 55,2 MPa. Média ± desvio padrão (n = 3). 
a,b

 Letras diferentes indicam 

diferença significativa pelo Teste de Tukey (p < 0,05). 

Dupont et al. (2010) encontraram resultados semelhantes a esse estudo, com 83,5% de 

células viáveis após o tratamento realizado a 30 MPa. Beney et al. (2001) perceberam que a 

viabilidade celular das células de levedura S. cerevisiae é fortemente relacionada à pressão 
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osmótica do meio. Os resultados mostraram que cerca de 96% das células permaneceram 

viáveis após o tratamento osmótico a 30,8 MPa.  

Deste modo, vale salientar que a redução de 16% de células viáveis, embora não 

inviabilize a utilização do tratamento osmótico para a microencapsulação de biomoléculas, 

deve ser considerada quando se tratar de um processo industrial onde é importante a 

manutenção da viabilidade celular. 
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6. Conclusão 

 

 

Os resultados da quantificação comprovaram que o choque osmótico incrementou 

significativamente a eficiência do processo e o teor de fisetina internalizada nas células. A 

escolha do método de quantificação influenciou as respostas obtidas, e o método de UV-

Visível mostrou-se mais eficaz, robusto, confiável, reprodutível e com resultados de simples 

interpretação. Os modelos obtidos para este método mostraram ter ótimo grau de 

confiabilidade e reprodutibilidade, podendo ser utilizados para predição de outros valores 

dentro da faixa de estudo analisada. 

Através da microscopia eletrônica de varredura e dos ensaios de viabilidade celular foi 

possível perceber que a integridade das células foi mantida durante o processo. A microscopia 

confocal a laser demonstrou que a fisetina foi incorporada de maneira uniforme dentro das 

células e que o uso de etanol nas etapas de lavagens influenciou negativamente a eficiência do 

processo e o teor de fisetina internalizada, provavelmente devido aos danos estruturais 

causados à célula. Estas observações foram coerentes com os valores numéricos encontrados 

na etapa de quantificação.  

Analisando os dados obtidos neste trabalho, pode-se afirmar que a microencapsulação 

através do choque osmótico é um método eficiente, inovador, com altos teores de fisetina 

microencapsulada dentro das células. Estes resultados servem de base para o desenvolvimento 

de novas tecnologias de microencapsulação e produtos alimentícios e farmacêuticos 

diferenciados com alto teor de compostos bioativos na sua formulação. Estudos 

complementares devem ser conduzidos a fim de avaliar outras variáveis que podem 

influenciar no processo como pH, agitação e soluções oxidantes, ou a reutilização do rejeito 

da primeira etapa de encapsulação para aprimorar a eficiência do processo, ou ainda a 

utilização do método de choque osmótico com outros microrganismos não-patogênicos como 

as leveduras probióticas. 
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Apêndice A - Dados da quantificação (método 1 CLAE) 

 

 

Tabela A.1 - Dados experimentais da quantificação da fisetina pelo método 1 (CLAE). 

Ensaio Área 1 (mAU) Área 2 (mAU) Área 3 (mAU) Área média (mAU) Desvio 

1 105747 147624 111003 121458 ± 22812 

2 74752 96005 104220 91659 ± 15207 

3 126879 147795 115498 130057 ± 16381 

4 206631 152106 175461 178066 ± 27356 

5 601440 876360 371793 616531 ± 252622 

6 480426 620487 712112 604342 ± 116684 

7 2360685 656243 333727 1116885 ± 1089166 

8 777603 359574 1790600 975926 ± 735838 

9 91418 95462 83670 90183 ± 5992 

10 110961 150078 68109 152259 ± 42430 

11 85845 135599 0,785 96518 ± 34988 

12 110547 111270 132241 118019 ± 12322 

13 3559296 4103301 2375319 3345972 ± 883522 

14 2440560 ND 2647089 2543825 ± 146038 

15 155179 145726 76823 125909 ± 42772 

16 196098 144484 140126 160236 ± 31134 

17 159708 ND 110305 135007 ± 34933 

18 57425 122131 93681 91079 ± 32431 

Valores médios ± desvio padrão (n = 3 repetições). ND = Não determinado. 

 

 

Tabela A.2 - Dados experimentais da curva padrão utilizada no método 1 (CLAE). 

Ensaio Conc. da Amostra 

(mg.mL
-1

) 

Área  

(mAU) 

Desvio 

(mAU) 

Conc. Calculada 

(mg.mL
-1

) 

Desvio 

(mg.mL
-1

) 

 Erro 

1 0,3125 19458008 5499338 0,3167 0,0899 +0,0042 

2 0,1563 9159827 2788303 0,1494 0,0459 −0,0069 

3 0,0781 4403417 1663639 0,0721 0,0276 −0,0060 

4 0,0391 2355781 1193028 0,0388 0,0199 −0,0002 

5 0,0195 1425068 125005 0,0237 0,0026 +0,0042 

6 0,0098 742302 NC 0,0126 NC +0,0029 

7 0,0049 308655 5439 0,0056 0,0006 +0,0007 

8 0,0024 145619 NC 0,0029 NC +0,0005 

9 0,0012 64534 NC 0,0016 NC +0,0004 

10 0,0006 24893 NC 0,0010 NC +0,0004 

NC = Não contabilizado. (n = 3 repetições). 
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Apêndice B - Dados da quantificação (método 2 UV-Vis) 

 

 

Tabela B.1- Dados experimentais da quantificação da fisetina pelo método 2 (UV-Vis). 

Ensaio 
                     Células íntegras                      .                        Células lisadas                      .  

ABS  1 ABS 2 ABS 3 Desvio ABS  1 ABS 2 ABS 3 Desvio 

1 0,389 0,388 0,353 ± 0,02 0,505 0,500 0,455 ± 0,03 

2 0,453 0,436 0,418 ± 0,02 0,514 0,497 0,471 ± 0,02 

3 0,413 0,403 0,405 ± 0,01 0,612 0,595 0,593 ± 0,01 

4 0,511 0,508 0,447 ± 0,04 0,554 0,554 0,482 ± 0,04 

5 0,999 0,987 0,947 ± 0,03 1,100 1,077 1,027 ± 0,04 

6 1,163 1,149 1,172 ± 0,01 1,334 1,298 1,296 ± 0,02 

7 1,181 1,075 1,052 ± 0,07 1,230 1,109 1,104 ± 0,07 

8 1,130 1,010 0,981 ± 0,08 1,327 1,170 1,113 ± 0,11 

9 0,205 0,186 0,172 ± 0,02 0,300 0,272 0,253 ± 0,02 

10 1,172 1,184 1,099 ± 0,05 1,276 1,247 1,180 ± 0,05 

11 0,762 0,724 0,678 ± 0,04 0,857 0,805 0,746 ± 0,06 

12 0,754 0,750 0,741 ± 0,01 0,868 0,855 0,834 ± 0,02 

13 0,916 0,872 0,802 ± 0,06 0,959 0,896 0,821 ± 0,07 

14 1,013 0,950 0,947 ± 0,04 1,097 1,011 0,998 ± 0,05 

15 0,581 0,571 0,553 ± 0,01 0,878 0,856 0,812 ± 0,03 

16 0,908 0,746 0,678 ± 0,12 1,265 1,042 0,913 ± 0,18 

17 0,735 0,718 0,721 ± 0,01 0,973 0,955 0,931 ± 0,02 

18 0,705 0,676 0,687 ± 0,01 0,986 0,953 0,935 ± 0,03 

Valores médios ± desvio padrão (n = 3 repetições). 
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Figura B.1 − Curvas padrão (CP) do método 2 (UV-Vis). CP2 = Ensaios 2, 4, 6, 8-12 e CP3 = 

Ensaios 13 e 14. 

 

 

  

Figura B.2 − Curvas padrão (CP) do método 2 (UV-Vis). CP4 = Ensaios 15 e CP5 = 16-18. 

 

 

Tabela B.2 - Dados experimentais da CP 1 utilizada no método 2 (UV-Vis). 

Ensaio Conc. da Amostra 

(mg.mL
-1

) 

Abs 

(mUVA) 

Desvio (10-2) 

(mUVA) 

Conc. Calculada 

(mg.mL
-1

) 

Desvio (10-2) 

(mg.mL
-1

) 

 Erro 

1 0,0010 0,0721 2,4528 0,0008 0,0139 +0,0002 

2 0,0020 0,1128 1,7041 0,0014 0,0032 +0,0006 

3 0,0100 0,7614 2,5405 0,0106 0,0152 −0,0006 

4 0,0150 1,1568 2,2548 0,0163 0,0111 −0,0013 

5 0,0200 1,4211 1,4897 0,0200 0,0002 +0,0000 

6 0,0250 1,6944 1,8478 0,0239 0,0053 +0,0011 

(n = 3 repetições). 

 

 

CP2 CP3 

CP4 CP5 
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Tabela B.3 - Dados experimentais da CP 2 utilizada no método 2 (UV-Vis). 

Ensaio Conc. da Amostra 

(mg.mL
-1

) 

Abs 

(mUVA) 

Desvio (10-2) 

(mUVA) 

Conc. Calculada 

(mg.mL
-1

) 

Desvio (10-2) 

(mg.mL
-1

) 

 Erro 

1 0,0010 0,0358 1,6435 0,0008 0,0024 +0,0002 

2 0,0020 0,0893 1,9842 0,0022 0,0072 −0,0002 

3 0,0100 0,3823 1,8973 0,0097 0,0060 +0,0003 

4 0,0150 0,6010 2,1391 0,0153 0,0094 −0,0003 

5 0,0200 0,7841 1,9330 0,0200 0,0065 +0,0000 

6 0,0250 1,0066 1,3709 0,0257 0,0015 −0,0007 

7 0,0300 1,1476 1,5836 0,0293 0,0015 +0,0007 

(n = 3 repetições). 

 

 

Tabela B.4 - Dados experimentais da CP 3 utilizada no método 2 (UV-Vis). 

Ensaio Conc. da Amostra 

(mg.mL
-1

) 

Abs 

(mUVA) 

Desvio (10-2) 

(mUVA) 

Conc. Calculada 

(mg.mL
-1

) 

Desvio (10-2) 

(mg.mL
-1

) 

 Erro 

1 0,0010 0,0061 1,0763 0,0004 0,0057 +0,0006 

2 0,0020 0,0915 2,9842 0,0027 0,0215 −0,0007 

3 0,0100 0,3438 1,9492 0,0093 0,0067 +0,0007 

4 0,0150  0,5933 1,7910 0,0159 0,0045 −0,0009 

5 0,0200 0,7521 1,2253 0,0201 0,0036 −0,0001 

6 0,0250 0,9924 1,5820 0,0264 0,0015 −0,0014 

7 0,0300 1,0609 1,5606 0,0282 0,0012 +0,0018 

8 0,0350 1,3254 5,8512 0,0351 0,0623 −0,0001 

(n = 3 repetições). 

 

Tabela B.5 - Dados experimentais da CP 4 utilizada no método 2 (UV-Vis). 

Ensaio Conc. da Amostra 

(mg.mL
-1

) 

Abs 

(mUVA) 

Desvio (10-2) 

(mUVA) 

Conc. Calculada 

(mg.mL
-1

) 

Desvio (10-2) 

(mg.mL
-1

) 

 Erro 

1 0,0010 0,0360 2,1583 0,0006 +0,0097 +0,0004 

2 0,0020 0,0481 1,3167 0,0009 −0,0023 +0,0011 

3 0,0100 0,4304 2,0860 0,0097 +0,0087 +0,0003 

4 0,0150 0,6443 1,0460 0,0147 −0,0061 +0,0003 

5 0,0200 0,9103 2,2978 0,0208 +0,0117 −0,0008 

6 0,0250 1,0868 1,9372 0,0249 +0,0066 +0,0001 

7 0,0300 1,3066 1,389501452 0,0300 −0,0012 +0,0000 

8 0,0350 1,4529 1,5919 0,0333 +0,0017 +0,0017 

(n = 3 repetições). 
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Tabela B.6 - Dados experimentais da CP 5 utilizada no método 2 (UV-Vis). 

Ensaio Conc. da Amostra 

(mg.mL
-1

) 

Abs 

(mUVA) 

Desvio (10-2) 

(mUVA) 

Conc. Calculada 

(mg.mL
-1

) 

Desvio (10-2) 

(mg.mL
-1

) 

 Erro 

1 0,0010 0,0589 1,2490 0,0007 −0,0032 +0,0003 

2 0,0100 0,4285 2,1567 0,0110 +0,0097 −0,0010 

3 0,0150 0,5493 1,8799 0,0143 +0,0058 +0,0007 

4 0,0200 0,7445 2,8096 0,0197 +0,0190 +0,0003 

5 0,0250 0,9375 1,6133 0,0251 +0,0020 −0,0001 

6 0,0300 1,1068 0,7298 0,0298 −0,0106 +0,0002 

7 0,0350 1,3121 6,1115 0,0355 +0,0660 −0,0005 

8 0,0400 1,5168 1,2490 0,0412 −0,0032 −0,0012 

9 0,0450 1,6040 1,8558 0,0436 +0,0054 +0,0014 

(n = 3 repetições). 
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Apêndice C - Dados da viabilidade celular 

 

 

Tabela C.1 - Resultados da viabilidade celular (%) durante o incremento da pressão osmótica 

de 1,4 MPa (controle) até 55,2 MPa. 

Ensaio Pressão Osmótica (MPa) Viabilidade Celular (%) 

1 1,4 100,0 ± 0,00
a
 

2 4,8 93,78 ± 5,52
a,b

 

3 15,0 90,18 ± 8,54
a,b

 

4 30,0 84,11 ± 10,94
a,b

 

5 45,0 74,88 ± 7,87
b
 

6 55,2 71,90 ± 11,50
b
 

Média ± desvio padrão (n = 3). 
a,b

 Letras diferentes sobrescritas na mesma 

coluna indicam diferença significativa pelo Teste de Tukey (p < 0,05). 

 

 

 

 


