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Resumo 
As atuais perspectivas de crescimento econômico aceleram a produção industrial 
que necessitam de processos sustentáveis para evitar a utilização demasiada de 
substâncias químicas. Estudos na área de designer têxtil tentam inserir matérias-
primas naturais no tingimento de produtos têxteis.   
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Abstract  
The current prospects for economic growth accelerate industrial 
production processes that require sustainable to avoid overuse of chemicals. Studies 
in the field of textile designer try to insert natural raw materials in the dyeing 
of textiles. 
Keywords: Dyeing; natural dyes; fashion 
 

 

1. Introdução 

 O uso de corantes naturais para tingimento de tecidos é uma arte milenar que 

durante muitos anos foi a única alternativa usada para atribuir cores a tecidos e 

alimentos, seu uso era feito de forma artesanal sem nenhum padrão de qualidade 

exigido. Mas, com o passar do tempo, o seu uso foi substituído pelos corantes 

sintéticos que inicialmente eram mais práticos, produziam um tingimento mais 

eficiente e uma cor mais uniforme. 

Contudo, o uso desse corante vem causando muitas preocupações, 

principalmente com relação ao meio ambiente, já que, para produzir uma tonelada 

de produto têxtil acabado se consome de 200 a 270 toneladas de água. O efluente 

gerado traz consigo uma alta carga poluidora, uma vez que 90% dos produtos 

químicos utilizados no beneficiamento têxtil são eliminados após cumprirem seus 

objetivos (COSTA, 2008; SILVA FILHO, 1994). 

Devido ao alto grau de poluição causado pelo uso de produtos químicos na 

indústria têxtil, o uso dos corantes naturais tem sido muito procurado devido a sua 
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biodegradabilidade, sua baixa toxidade e pode ser empregados no tingimento tanto 

de fibras naturais como sintéticas, minimizando os impactos causados pelos 

corantes sintéticos, substituindo sempre que possível, o uso desses corantes 

(LOBATO, MALDONADO, PÉREZ; 2001). 

 Para esse estudo foi usado apenas um tipo de tingimento, conhecido como 

tingimento por cozimento onde o produto vegetal fica um tempo determinado em 

fervura e posteriormente é aplicado no tecido desejado, é importante destacar que o 

tecido usado para o tingimento foi o algodão por ser uma fibra de origem natural.  

 

1.1 Beneficiamento têxtil  

 Beneficiamento têxtil, de um modo geral, pode ser definido como o processo 

que agrega várias etapas com a finalidade de melhorar as características dos 

tecidos, fibras e fios, conferindo aos tecidos particularidades únicas. É basicamente 

composto pelos processos de preparação, tingimento e acabamento, além dos 

processos especiais que são opcionais (SILVA, 2005). 

O beneficiamento compreende um conjunto ou sistema de atividades que 

reunidas fazem com que o produto final tenha características exigidas pelos 

consumidores e pode ser dividida, para melhor compreensão de suas etapas, essa 

divisão pode ser em:  

Beneficiamento primário, entendido como conjunto de operações mecânicas, 

físicas, químicas, bioquímicas e físico-químicas, destinadas a eliminar as impurezas 

das fibras têxteis e prepará-las para o tingimento, estamparia e acabamento final. 

Beneficiamento secundário, tingimento: tornar os materiais têxteis coloridos; 

Estamparia: aplicar desenhos coloridos ao material têxtil. 

Beneficiamento Terciário é o conjunto de processos que objetivam dar ao material 

têxtil melhor estabilidade dimensional, melhor toque, características especiais: 

impermeabilidade, anti-chama e etc. (CHATAIGNIER, 2006; OLIVEIRA 2007) 

O processo de beneficiamento têxtil possui elementos fundamentais que 

podem ser encontrados em todos os beneficiamentos, são eles: substrato têxtil, que 

é a matéria prima onde são desenvolvidos os beneficiamentos; maquinário; energia 

térmica; solvente e insumos, que são os produtos químicos usados nos 

beneficiamentos. 
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1.2 Fibras têxteis e sua classificação  

   A fibra têxtil é a matéria principal que origina a formação dos tecidos, elas 

podem ser naturais ou químicas e podem ainda ser divididas em descontínuas, 

quando seu comprimento é limitado a alguns centímetros, ou contínuas, quando 

possui um comprimento maior, limitado por instrumentos técnicos. Diante de 

tamanha importância as fibras naturais já vêm ganhando espaço nas discussões 

relacionadas ao meio ambiente, já que existe uma preocupação com o meio em que 

vivemos e a forma que usamos os materiais em nossa volta, um exemplo foi quando 

a ONU (Organização das Nações Unidas) declarou 2009 como o ano internacional 

das fibras naturais, tendo como objetivo estimular a conscientização e divulgação da 

importância dos recursos naturais e a sua importância para a natureza causando 

dessa forma o aumento do aproveitamento dessas fibras que inicialmente passam 

pelos processos de beneficiamentos para melhorar suas propriedades naturais e são 

transformadas em fios que passam pelos teares e formam os tecidos. 

 

“Entende-se por Fibra Têxtil, todo elemento de origem química 
ou natural, constituído de macromoléculas lineares, que 
apresente alta proporção entre seu comprimento e diâmetro e 
cujas características de flexibilidade, suavidade e conforto ao 
uso, tornem tal elemento apto às aplicações têxteis (fonte: 
Resolução CONMETRO 01/01).” 

  

Podemos classificar as fibras têxteis em função de sua origem, pela sua estrutura 

química ou de ambos os fatores como é possível verificar na Figura1.  

 
 

Figura 1. Classificação das fibras têxteis 
Fonte: CHATAIGNIER, Gilda; 2006. 

 

As fibras naturais são as que podemos encontrar na natureza, e podem ser 

subdivididas em fibras vegetais, animais e minerais, essas fibras passam por 

processos físicos como torção, limpeza e acabamento até que se formem os fios. 
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Alguns exemplos de fibras naturais são: seda, lã, lhama (animal), algodão, linho, 

sisal e coco (vegetal), amianto (mineral). As fibras de origem química são produzidas 

através de processos industriais, essas fibras são subdivididas em fibras artificiais 

(viscose, acetato, triacetato) e sintéticas (poliéster, poliamida, acrílica, elastano, 

dentre outras) (HERIS, 1976; ERHARDT, 1975). 

 

1.3 Tingimento 

Há muitos anos o homem usa de corantes tanto animal como vegetal e 

mineral para decoração de objetos, utensílios, em pinturas e principalmente para o 

tingimento de tecidos fios e fibras têxteis. O primeiro registro escrito conhecido que 

faz referências aos corantes naturais e à sua utilização na China data de 2600 

a.C.(PEZZOLO, 2007) 

O tingimento consiste na mudança da cor da fibra têxtil com a aplicação de 

materiais específicos capazes de colorir cada tipo de fibra, e é considerado um 

beneficiamento secundário. Esse processo é muito usado para agregar valor aos 

produtos de moda. 

Os tingimentos mais usados na moda nos dias atuais remetem aos usados na 

antiguidade. Dentro dessa linha de tinturas, o universo vegetal revela-se como fonte 

mais poderosa, capaz de criar tons e semitons improváveis até pra química de última 

geração. Essas combinações de folhas, frutos e materiais vegetais fazem com que 

suas tonalidades e beleza únicas enriqueçam os produtos de moda (CHATAIGNIER, 

GILDA, 2006).  

 

“Corantes diretos- são corantes que se agarram diretamente às 
fibras do tecido, em geral fibras de celulose como o algodão e 
o linho, sem que estas necessitem de um tratamento especial. 
Os corantes diretos são, em geral, adequados para os 
materiais proteicos de origem animal como a seda e a lã em 
virtude de poderem formar ligações iónicas com os resíduos 
carboxilato da proteína.  Corantes de tina – Este é um grupo 
especial de corantes aplicado à lã e ao algodão, mas 
principalmente a este último. O corante é aplicado numa forma 
química reduzida, incolor, chamada de forma leuco, e já depois 
de aplicado ao tecido é transformado na forma corada por 
oxidação com o oxigênio do ar ou por adição de agentes 
oxidantes. É pelo fato de não haver uma ligação química entre 
o corante e a fibra que este vai sendo removido com as 
lavagens. Corantes que necessitam de mordentes – esta é 
uma expressão vasta que se aplica tanto a corantes que se 
ligam à fibra através de um composto orgânico (por exemplo os 
taninos), ou através de um sal ou hidróxido metálico. A maior 
parte dos corantes naturais vermelhos e amarelos estão 
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incluídos nesta categoria. (SILVA, 2005; COSTA, 2007; Maria 
2005)” 

 

Os mordentes também são indispensáveis na indústria de tinturaria uma vez 

que quando o corante é aplicado diretamente na fibra muitas vezes não tem a 

fixação esperada, portanto, usa-se o mordente para maior fixação. A utilização de 

mordentes é muito antiga. Sabe-se que populações da Índia, da América, do Egipto 

e da Grécia antiga já usavam o alúmen como mordente. Ao longo dos anos as 

misturas usadas como mordentes foram sendo aprimoradas, mas desde o início do 

tingimento com corantes naturais algumas misturas como urina, óleos vegetais e 

leite de búfalo foram usadas com a finalidade de obtenção de cores mais duradouras 

e melhor fixação da cor no tecido (SILVA, 2005; COSTA, 2007; OLIVEIRA, 2005).   

O mordente pode ser aplicado previamente, antes do corante, ou pode ser 

aplicado em conjunto. Com o uso dos mordentes a cores obtidas com o tingimento 

podem ter variações em seu resultado final, mas seu uso é fundamental para 

garantir melhor uniformidade e maior durabilidade da cor no tecido.  

 

 

2. Objetivo 

 

2.1 Geral  

Tingir tecido, composição 100% algodão, utilizando frutas, folhas, sementes, 

cascas de árvores e outros materiais naturais que proporcionam tingimentos 

apresentando em um catálogo com alternativas de tingimentos têxteis. 

 

2.2 Específicos  

 Preparar as amostras de tecido (100% algodão) no tamanho de 20cm x 20cm. 

 Selecionar a matéria-prima que será usada, como: folhas frutos e sementes. 

 Identificar os processos de tingimento. 

 Avaliar as formas de extração e fixação do corante das matérias-primas.  

 Selecionar uma das técnicas avaliadas e testar a metodologia com as 

matérias-primas naturais. 
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3. Metodologia 

 Para a elaboração desse estudo foi necessário o auxílio de uma metodologia 

de design com algumas alterações ao longo do projeto, a metodologia escolhida foi 

a de Lobach, seguindo o seguinte cronograma: agosto, fases da preparação (análise 

do problema, coleta de informações, análise das informações), setembro, geração 

(geração de alternativas), outubro, avaliação (escolha da melhor solução para o 

objetivo), novembro, realização (desenvolvimento das amostras e testes), o ano do 

desenvolvimento desse estudo foi o ano de 2011. 

 De acordo com Lobach (2001), o processo de design é tanto criativo como de 

solução de problemas. Para esse autor, o processo de design pode ser dividido em 

quatro etapas distintas. São elas:  

 Análise do problema de design em relação a vários fatores, dentre os quais: 

as configurações estético-funcionais, de fabricação, das relações sociais, 

ambientais, de mercado, dentre outros;  

 Alternativas de design: abrange os conceitos de design, as gerações de 

alternativas de soluções, os esboços de ideias e modelos; 

 Avaliação das alternativas de design: consiste na escolha da melhor solução 

e na incorporação das características ao novo produto; e 

 Solução de design: projeto mecânico, projeto estrutural, configuração dos 

detalhes, desenvolvimento de modelos, desenhos técnicos e de 

representação, documentação do projeto e relatórios.       

  

Na fase inicial de análise do problema foi necessário conhecer um pouco sobre 

a técnica usada para o tingimento natural com produto vegetal, esse processo 

possibilitou a coleta de informações e a partir daí foi possível analisar essas 

informações obtidas para seguir com a próxima fase, na fase de geração de 

alternativas, foi usada toda a informação obtida na primeira fase para escolher os 

produtos vegetais que seriam feitos os testes e em que material esses testes seriam 

feitos, na fase da avaliação das alternativas foi feito a avaliação dos produtos e 

primeiros testes para que fosse possível escolher a melhor solução para o objetivo 

final, na parte final de realização, foram definidos quais produtos vegetais obtiveram 

melhores resultados e como seriam feitas as amostras. 
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Os materiais usados nos primeiros testes foram: folhas do abacateiro, acácia, 

açafrão, romã, sementes de urucum, alfafa, barbatimão, beterraba, café, camomila, 

capim santo,  aroeira, caroço de abacate, casca de abacaxi, casca de laranja, casca 

de mangueira, casca de uva preta, cascas de maracujá, cascas de manga, cascas 

de nozes, cascas de soja preta, cebola (casca marrom externa sem uso),  colorau, 

couve,  erva-doce, erva-mate, espinafre, jabuticabeira, jenipapo (fruto verde), língua-

de-vaca, maçã, pau-brasil, picão, pinhão, serragem. Foi usado também sal como 

mordente para melhor fixação da cor na fibra têxtil, a fibra têxtil usada nos testes foi 

o tecido 100% algodão.  

Em seguida foram escolhidos os 10 melhores resultados que foram 

apresentados com o tingimento realizado em amostras de tecido 100% algodão 

desengomado imerso em um extrato dos corantes naturais de: alfafa, aroeira, 

barbatimão, café, canela, cebola, jabuticaba, romã, urucum e uva preta. Como 

resultado foi organizado um catálogo com as amostras tingidas Figura 2.   

 

 

Figura 2. Catálogo com amostras dos tingimentos obtidos  

 

4. Considerações finais  

 O uso de corantes naturais se mostrou bastante eficiente. Porém cuidados 

são necessários para que a disponibilidade da matéria prima corante não se esgote. 

na natureza. Esse tipo de corante utilizado no trabalho pode ser considerado 

sustentável tendo em vista que o descarte do resíduo líquido gerado após o 
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tingimento apresenta um menor impacto ambiental em relação aos corantes 

sintéticos. 

Esse estudo também proporcionou um espaço para o uso de outras técnicas 

e possibilidades no design de moda, tendo em vista que foi possível obter maior 

experiência em novas alternativas e conceitos da área têxtil, fazendo com que a 

moda não se limite ao uso de tecidos industriais, fibras e corantes sintéticos para 

efeitos estéticos, abrindo a possibilidade de agregar mais valor aos produtos de 

moda. 
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