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   A utilização de corantes é uma técnica utilizada a milhares de
anos, hoje em dia esta técnica é de grande importância comer-
cial, já que a clientela encontra-se cada vez mais exigente. 
Dentre as exigências comerciais inclui a necessidade de teci-
dos com uniformidade de cor e fixação do corante evitando 
desbotamento na lavagem. Apesar do conhecimento teórico e
operacional nem todo o corante utilizado durante o tingi mento
fica totalmente ligado a fibra deixando com que resíduos de 
material acabem sendo descartado durante o processo de tin-
gimento. Visando melhorar a consciência para o tratamento de
resíduos oriundos destas empresas, encontra-se na literatura 
diversos parâmetros a serem utilizados durante o tratamento 
de resíduos líquidos na indústria têxtil.
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   Fica então entendido que elaborar um trabalho de revisão 
bibliográfico sobre tratamento de efluentes líquidos em indús-
trias têxteis é importante a fim de se levantar conhecimentos 
no assunto e em trabalhos futuros levar a conhecimento de 
empresas da área a importância de tratar o esgoto da mesma.

   Descrever sobre resíduos líquidos provenientes de in-
dústrias têxteis quanto ao aspecto ambiental, tratamento. 

 OBJETIVOS

 Discussão INTRODUÇÃO

    Se tratando de resíduos  líquidos de indústrias têxteis  
vela a pena ressaltar que tem-se resíduos de origem 
orgânica e inorgânica. Atualmente para o tratamento de
resíduos de origem orgânica utiliza-se de bactérias espe-
cificas tais como Geobacillus stearothermophilus e Pseu-
domonas aeruginosa, Já para resíduos de proveniência 
inorgânica utiliza-se de reações químicas que buscam a 
separação de tais compostos.Seguem então abaixo eta-
pas que exemplificam um modelo de estação de tratamento
de esgoto para residuos de industrias têxteis.    
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