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RESUMO 

 

A busca por alternativas sustentáveis e de menores custos tem fomentado 

o desenvolvimento científico e tecnológico de novos processos de descoloração 

de efluentes contendo corantes têxteis antes de serem lançados em corpos de 

água. A biorremediação, que utiliza de microrganismos para degradar ou 

adsorver os corantes, tem sido uma alternativa neste contexto. No presente 

trabalho foram utilizadas as leveduras Candida infanticola UFSJ 6A e 

Rhotodorula mucilaginosa UFSJ 6B, separadamente, e em consórcio, em meio 

livre e imobilizadas em bucha vegetal (Lufa cylindrica) e esponja de poliuretano, 

com o objetivo de descolorir uma mistura utilizada pela indústria têxtil para 

coloração do preto industrial: preto reativo 5, amarelo remazol e laranja remazol. 

Para o planejamento experimental foi utilizado o delineamento simplex-centroide 

(DSC) com dois componentes (variáveis independentes), biomassa de Candida 

infanticola UFSJ 6A e Rhodotorula mucilaginosa UFSJ 6B, em diferentes 

proporções nas quais a soma dos componentes resultou sempre em 1 (100%). 

Três variáveis dependentes (resposta) foram analisadas: crescimento celular, 

descoloração do corante e imobilização celular. Os resultados demonstraram 

que o suporte em que ocorreu maior descoloração foi a bucha vegetal, sendo 

também onde ocorreu ampla imobilização celular. Nessas condições, observou-

se que em 12 horas ocorreu uma descoloração de 100% nos tratamentos em 

que se utilizou 100 % de C. infanticula UFSJ 6A, 25% C. infanticula UFSJ 6A  e 

75% de R. mucilaginosa UFSJ 6B e  50% de cada cepa. Os resultados 

permitiram determinar as condições que maximizam a descoloração do corante, 

sendo que foi possível observar uma correlação positiva entre descoloração e 

produção de biomassa e um aumento desta descoloração a partir do uso dos 

suportes.  

Palavras chave: leveduras, Candida infanticula UFSJ 6A, Rhodotorula 

mucilaginosa UFSJ 6B, corante, biodescoloração, imobilização, delineamento 

simplex-centroide (DSC).



v 

 

ABSTRACT 

The search for sustainable alternatives and lower costs has fostered the scientific 

and technological development of new decolorization processes of effluents 

containing textile dyes before being released into bodies of water. 

Bioremediation, which uses microorganisms to degrade or adsorb dyes, has 

been an alternative in this context. In the present work, the yeasts Candida 

infanticola UFSJ 6A and Rhotodorula mucilaginosa UFSJ 6B were used 

separately, and in a consortium, in a free medium and immobilized in a vegetable 

bush (Lufa cylindrica) and a polyurethane sponge, in order to discolor a mixture 

used by industry textile for coloring of industrial black: reactive black 5, remazol 

yellow and remazol orange. For the experimental design, the simplex-centroid 

(DSC) design was used with two components (independent variables), biomass 

of Candida infanticola UFSJ 6A and Rhodotorula mucilaginosa UFSJ 6B, in 

different proportions in which the sum of the components always resulted in 1 

(100%). Three dependent variables (response) were analyzed: cell growth, dye 

discoloration and cellular immobilization. The results showed that the support in 

which the greatest discolouration occurred was the vegetal bush, and also where 

there was ample cellular immobilization. In these conditions, it was observed that 

in 12 hours a 100% discoloration occurred in the treatments in which 100% of C. 

infanticulula UFSJ 6A, 25% C. infanticulula UFSJ 6A and 75% of R. mucilaginosa 

UFSJ 6B and 50% of each strain. The results allowed to determine the conditions 

that maximize discoloration of the dye, and it was possible to observe a positive 

correlation between discoloration and biomass production and an increase of this 

discoloration from the use of the supports. 

Key words: yeast, Candida infantile UFSJ 6A, Rhodotorula mucilaginosa UFSJ 

6B, dye, biodescoloration, immobilization, simplex-centroid delineation (DSC). 

 

 


