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  A NATU nasceu no sul do Brasil e hoje está com vocês por todo
cantinho do país. Somos uma empresa vegana e local, que trabalha com

tecidos biodegradáveis, orgânicos, certificados e brasileiros. 
 

 Nos tornamos NATU através da busca incessante pela
sustentabilidade e pelo equilíbrio entre 3 pilares: socioambiental,
econômico e cultural, valorizando o que é produzido por aqui. 

 
Nos unimos para ter uma relação ética com mão de obra local,

atrelando práticas de lixo zero e tingimento natural. Assim, surgem
nossas peças cheias de amor e coloridas com a natureza.

Um pouco sobre  a  gente

https://www.instagram.com/somosnatu/
https://br.pinterest.com/somosnatu/


O propós i to  do  nosso  E-book

  Queremos iniciar as pessoas no universo do tingimento natural. 
Uma técnica complexa, rica em pessoas talentosas, conhecimentos

compartilhados, e repleto de informações e testes ainda inexplorados.
 

 É importante que as pessoas entendam que nossas roupas estão em
contato direto com nossa pele, e absorvemos constantemente as

substâncias do que vestimos. Por isso,  queremos levantar a necessidade
de vestir-se com fibras naturais e cores vindas da natureza.

 
  Este guia prático é objetivo, c queremos dar um primeiro impulso ao
universo tintório.  Assim, faremos com que você arregace as mangas, se
conecte com a natureza da sua casa, e dê o primeiro passo com a gente.



o que  você  vai  ver  por  aqui :

 Uma breve história do tingimento natural

 Tipos de fibras

 O que é um mordente?

 O que é Tanino?

 Processos do Tingimento

 O que você vai precisar

 Mãos à obra

 Limpeza das fibras

 Banho de Tanino
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 Preparando o extrato de casca de cebola
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As cores da natureza sempre foram grandes inspirações para a
humanidade. Por milênios as cores são reveladas a nós através da
natureza e das interpretações humanas. Cada cor nos causa um
sentimento diferente, uma reação única. 
 
Devido aos sentimentos, em culturas mais antigas como China e Japão,
materiais tintórios geralmente eram associados com poderes místicos
ou medicinais. Estes materiais variam entre plantas, insetos, seres
vivos ou não vivos.
 
 Com o tempo, o consumismo exacerbado e o crescimento do modelo
fast fashion fez com que grande parte da cultura de usar as cores da
natureza, perdesse espaço para a agilidade dos processos tintórios de
grandes indústrias químicas.
 
Aqui, estamos plantando uma sementinha para trazer esta cultura de
volta. Queremos mostrar que é possível reutilizar o que já consumimos
(e na maioria das vezes é descartado) para tingir nossas próprias
roupas. No final, é sobre se conectar com a natureza e com o que você
veste. É sobre reutilizar, expressar sentimentos e sentir prazer pelo que
está vestindo.

Uma breve história do tingimento natural



 Fibras celulósicas
 Fibras proteicas

Fibras naturais podem ser divididas em 2 grupos:
 

1.
2.

 
 A origem da fibra é o que define a qual dos grupos ela pertence. 
 
Fibras de origem vegetal, como algodão, linho e modal são
consideradas fibras celulósicas. Por outro lado, fibras de lã ou seda,
por serem de origem animal, são consideradas fibras proteicas.
 
Diferentes fibras necessitam de diferentes tratamentos durante os
processos de tingimento natural. Enquanto algumas são mais sensíveis
a temperaturas elevadas, outras tem mais afinidade às cores, e assim
por diante.
 
Lembre-se: cada processo é um teste, e cada tingimento pode oferecer
diferentes tons. Os processos a seguir são designados à fibras de
algodão, mas foram pensados de maneira genérica para que você possa
tingir fibras naturais de diferentes composições.

Tipos de fibras



Em primeiro lugar é preciso entender que as cores extraídas das plantas são solúveis
em água e, portanto, precisam de alguma substância que permita sua fixação aos
tecidos. Mordentes são substâncias usadas para fixar os corantes naturais nas fibras,
garantindo assim que as cores não sejam prejudicadas após a lavagem. 
 
O Alúmen, popularmente conhecido como pedra ume, é um sal mineral 100% natural
que pode ser usado como mordente em ambos os grupos de fibras - celulósicas ou
proteicas. Por ser totalmente natural, a pedra ume também é vastamente utilizada
nas áreas de saúde e cuidados pessoais.
 

O que é um mordente?

Taninos são substâncias naturais que funcionam como um elo entre o corante
(também natural) e os tecidos de origem vegetal. São mordentes naturais presentes
na maioria das espécies de plantas para desempenhar o papel de defesa química das
mesmas. Com isso, sabe-se o tingimento com plantas que contém altos níveis de
tanino tende a ter sua cor realçada e fixada ainda mais.
 
O tanino que utilizamos é extraído das cascas da Acácia Negra, uma árvore nativa da
Austrália, mas que foi adaptada à flora brasileira. O cultivo desta árvore é feito no
Rio Grande do Sul através de métodos sustentáveis realizados pela empresa Tanac.

O que é Tanino?

 Limpeza
 Mordentação (dependendo da fibra, pode incluir banho de tanino)
 Coloração

1.
2.
3.

Processos do t ingimento



Tecido de algodão - cor natural
Panela de Inox 

Sabão líquido neutro - se possível, biodegradável
Alúmen - também conhecido como Pedra Ume

Cascas de cebola amarela
 

Extras:
 

 Balança digital
Termômetro culinário

Tanino
Luvas de borracha

Peneira

O que você vai precisar

Dica: sugerimos tingir amostras de tecido antes de tingir suas peças. De qualquer forma, 
é importante que o tecido tenha espaço suficiente para “dançar” dentro da panela escolhida.



Utilize uma balança para pesar o tecido que será tingido. Guarde este número
com você para usá-lo nos próximos passos!
 

Limpeza das fibras:
 
    1. Coloque água em uma panela -  o suficiente para imergir todo o tecido - e
leve ao fogo. Neste momento, o ideal é não deixar a água ferver para não
danificar a fibra. Procure manter a temperatura em 70 ºC.
 
   2. Acrescente sabão neutro a aproximadamente 1% do peso da fibra e mexa
levemente, sem fazer bolhas, até diluir. Exemplo: se o tecido a ser tingido tem
100g, acrescente 1g de sabão neutro.
 
   3. Coloque o tecido na água com cuidado para não fazer bolhas. Mantenha a
temperatura em torno de 70ºC, mexendo ocasionalmente, por
aproximadamente 1h. 
 
    4. Deixe esfriar e tire os tecidos da água. Enxágue bem em água corrente. 
A partir deste ponto, as fibras estão prontas para a mordentação.

Mãos à obra



  Este é um processo opcional, mas recomendado para aumentar a fixação da cor
na fibra. Caso você tenha dificuldades em obter o tanino, pule para o próximo
passo: Banho de Alúmen.
 
  1. Encha um recipiente com água quente (em torno de 40 ºC) - quantidade
suficiente de água para o tecido ficar livre. Coloque o extrato de tanino a
aproximadamente 8% do peso da fibra. Exemplo: se o tecido pesar 100g, utilize 8g
de tanino.
 
  2. Mexa até que a mistura fique completamente diluída. 
 
  3. Coloque a fibra de molho, totalmente imersa, e desligue a fonte de calor. Mexa
levemente por 1 hora, enquanto a solução esfria.
 
  4. Você pode retirar as fibras e iniciar o banho de alúmen, ou deixá-las de molho
por 1 noite. 
 
  5. Para garantir melhor absorção do tanino, o próximo passo (banho de alúmen)
deve ser feito logo após o banho de tanino, antes das fibras secarem.

Banho de Tanino



  1. Separe uma quantia de alúmen de aproximadamente 6% do peso da fibra.
Exemplo: tecido de 100g = 6g de alúmen.
 
  2. Adicione uma quantidade pequena de água na panela e deixe ferver. Esta
quantidade deve ser o suficiente apenas para diluir o alúmen em água fervente.
 
  3. Após observar a fervura, adicione o alúmen e mexa com cuidado até diluir por
completo.
 
  4. Com o alúmen diluído, adicione mais água até que tenha quantidade suficiente
para o tecido ficar livre. Tente manter a temperatura final da solução em 70 ºC
para não danificar as fibras.
 
  5. Adicione os tecidos com cuidado e deixe na solução por 1 hora, mexendo
ocasionalmente e mantendo a temperatura.
 
  6. Deixe a solução esfriar, e retire os tecidos da água. Enxágue bem com água
corrente. O tecido agora está pronto para receber o banho de cor! Quando em
contato com os tecidos já mordentados, os corantes naturais ficarão fixos às fibras
que você preparou.
 
 
 

Banho de Alúmen



  1. A quantidade de cascas de cebola varia de acordo com a quantidade de
tecido. Você deve separar cascas de cebola na proporção mínima de 100% do
peso equivalente de tecido. Exemplo: se você tem 100g de tecido, separe 100g de
casca de cebola.
 
  2. Coloque as cascas em uma panela, acrescente água e deixe ferver. 
A quantidade de água deve ser suficiente para que o tecido fique imerso e
soltinho (mas ainda não coloque o tecido na panela).
 
  3. Deixe ferver por 40 minutos, mexendo ocasionalmente para extrair melhor a
cor das cascas. A água deve ficar bem escura. Você pode ir completando com
água ao longo do processo, caso o nível baixe.
 
  4. Espere esfriar, coe as cascas com uma peneira ou escorredor, e separe o
extrato para tingir. As cascas podem ser utilizadas como adubo.
 

Preparando o extrato de casca de cebola



  1.  Com o extrato na panela, você pode aquecer para ficar em torno de 70 ºC. É
importante não passar dessa temperatura para não danificar o tecido, então
prefira deixar abaixo de 70 ºC  caso não tenha um termômetro. O banho pode
ser a frio, mas deverá ficar imerso por mais tempo.
 
  2. Coloque os tecidos levemente no extrato, e mexa ocasionalmente enquanto
mantém a temperatura. Eles devem ficar no banho por aproximadamente 45
minutos. Ao longo do processo, observe a cor do tecido. Você pode conseguir o
tom desejado antes do tempo estimado.
 
  3. Após retirar o tecido do extrato, torça e pendure para secar à sombra. Nesta
etapa, é importante não dobrar o tecido no varal. Prefira pendurá-lo em um
cabide que não marque o tecido.
 
  4. Secar antes de enxaguar aumenta a fixação da cor. Depois de seco, você
poderá lavar com sabão neutro.
 
 
Dica: separe o extrato para fazer mais testes! Você pode acrescentar substâncias
como vinagre para alterar o pH da água e descobrir novos tons. Divirta-se!
 
 
 

Tingimento das Fibras



  Assim como nos processos de tingimento, sua peça precisará de cuidados
especiais daqui pra frente!

 
 No tingimento natural, a natureza e o momento da estação definem suas

cores. Você pode esperar que qualquer cor varie entre 15% e 20% no processo de
tingimento devido às variáveis da natureza, como as condições do solo onde a
árvore cresceu, o pH da água utilizada, temperatura ambiente, ou o momento

em que a matéria prima foi colhida.
 
 
 

Cuidados posteriores

L a v a g e m

As peças devem ser lavadas em água fria, separadas das outras, ou com
cores semelhantes, de preferência à mão ou delicadamente na máquina.

 Utilize somente sabão neutro e não não friccione ao lavar manualmente,
nem deixe as peças de molho.

 
 

p H

Peças naturalmente tingidas são sensíveis à mudanças de pH. 
Cuide com o contato com alvejantes, bicarbonato de sódio, vinagre, limão e

outras susbstâncias que possam alterar o pH da água.
Se suas peças entrarem em contato com estas substâncias, neutralize-as

imediatamente com sabão neutro e água. 
 
 

L u z  S o l a r

Os corantes naturais são sensíveis à exposição extrema à luz solar durante
períodos prolongados de tempo. Para manter a cor original, recomendamos a

secagem do vestuário dentro da sua casa ou em área com sombra.
 



  
Algodão orgânico brasileiro  - Justa Trama
Natural Cotton Color
 
Tanino -  empresa Tanac, seguindo métodos sustentáveis.
 
Alúmen - Flor Ervas.
 
Sabão neutro - Milão, Positiva, Biowash
 
 

Lista bônus
f o r n e c e d o r e s



  Chegamos ao final do nosso guia prático, e esperamos que você tenha
amado a experiência e descoberto um grande amor por esta técnica!

 
A partir de agora, que tal tentar ver o mundo como um jardim? 
Somos acostumados a enxergar e nomear ambientes fora de casa

simplesmente como “rua”, “mato”, “pasto” e assim por diante. Que tal olhar
através da janela, e ver simplesmente um grande jardim?

 
  Faça testes, descubra novas cores, e utilize de maneira sustentável o que há

ao seu redor!
 

 Por favor, valorize este material, nos marque em seus testes, mandem
perguntas!  Queremos estar com vocês nesta caminhada! Obrigada!

 
@somosnatu

 
 

Muito obrigada!

https://www.instagram.com/somosnatu/
https://br.pinterest.com/somosnatu/

