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A prática do corante natural

„A prática do corante natural envolve química, alquimia e um
profundo conhecimento das variações que uma planta pode ter,
dependendo do solo onde é cultivada, da quantidade de chuva
que recebeu e de como isso afeta as cores. Para entender a
profundidade dessa prática, pode levar uma vida inteira.”

Porfirio Gutierrez http://porfiriogutierrez.com/artwork/creative-
process/natural-dyes/

Envolvemos

• prática, habilidades pessoais, paciência e conhecimento.

• matérias-primas naturais - Plantas, insetos, fibras naturais,
água, mordentes que a natureza fornece na forma de sais
metálicos ou plantas.

• Fogo e água.
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Uma breve história da cor
• Não se sabe exatamente quando a humanidade descobriu e desenvolveu a
possibilidade de colorir as fibras têxteis.
• É assumido que:

• sua coloração foi um processo acidental,
• manchando os materiais com frutas coloridas.

• Após anos de prática, as pessoas conseguiram obter diferentes esquemas de cores
com base em:

• boa observação do ambiente
• através da exploração dos recursos biológicos: plantas, líquenes e animais,
• através do estudo de suas características físico-químicas.

• As fontes escritas e as descobertas arqueológicas atestam que o tingimento de
fibras era bastante conhecido e amplamente utilizado na Antiguidade.

• Os dois manuscritos encontrados nas tumbas de Tebas, Egito durante o século III dC - Os
manuscritos apresentam receitas de tingimento encontradas em outros textos – século II aC.
• As investigações químicas feitas em fragmentos têxteis encontrados nos sítios romanos do Egito
no século III, correlacionadas com as inscrições decifradas em fragmentos cerâmicos das mesmas
tumbas, atestam o conhecimento sobre o processamento de cores complexas como o índigo e o púrpura
de Tyrian.

• Na Europa, durante a Idade Média, as novas descobertas territoriais e rotas
comerciais concederam:

• acesso a novas fontes biológicas,
• expandindo assim o esquema de cores usado e
• expandindo os métodos usados para aplicar o corante.

• É sabido que até o surgimento dos corantes sintéticos (criados em laboratório), os
corantes naturais tiveram grande impacto na economia e na cultura do povo.
• J. H. Hofenk de Graaff – The Colourful Past Origins, Chemistry and Identification of Natural Dyestuffs 2004. 

• Cardon Dominique - Natural Dyes, Our Global Heritage Of Colours - Textile Society of America Symposium Proceedings Textile Society of America 2010 -

https://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/12Case study: recent identifications of true purple and red insect dyes in archaeological textiles from Roman Egypt p3
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Cores, corante, corante natural
Cores – a qualidade de um objeto ou substância em relação à
luz refletida pelo objeto, geralmente determinada visualmente
pela medição de matiz, saturação e brilho da luz refletida;
saturação ou croma; matiz. https://www.dictionary.com/browse/colors

Corante – um líquido contendo matéria corante, para dar uma
tonalidade particular a tecidos, papéis, etc..
https://www.dictionary.com/browse/dye

Tingido – para tornar-se colorido ou absorver a cor quando
tratado com um corante

Corante Natural – Fontes orgânicas fornecidas pela natureza
com propriedades tintométricas:

Tintorial - que contém substâncias corantes; (sobre substâncias)
é obtido de plantas e é usado para tingir produtos têxteis ou
couros - do Pe. Tintorial. https://dexonline.ro/definitie/tinctorial

Até a década de 1850, todos os corantes eram obtidos de
fontes naturais, mais comumente de vegetais, como plantas,
árvores e líquenes, com alguns de insetos.
https://www.britannica.com/technology/natural-dye
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Nós tingimos com :
corante natural de fontes naturais:

• Plantas – raízes, folhas, flores, galhos, cascas, frutas
• Usamos: plantas secas, plantas frescas
• plantas mais conhecidas:

• pastel, índigo – azul;
• solda, açafrão, romã, fustic - Velho (Maclura tinctoria,
conhecido como fustic velho e amora do tintureiro) e Novo
(Cotinus coggygria) – amarelo;
• garança, henna, pau-brasil – vermelho,
• nogueira, carvalho – marrom
• etc.

• Líquens e fungos – nome comum – Ervas daninhas
• Mais conhecido

• Litmus (Lecanora tartarea și Roccella tinctorum)
vermelho, violeta, azul
• Orchil (Roccella tinctoria) roxo
• Echinodontium tinctorium - vermelho
• etc.

• Animais e insetos

• Animais – Moluscos e mariscos – roxo
• Secreção de moluscos

• Bolinus brandaris mais conhecido - Murex brandaris – roxo
Tyrian roxo
• Insetos - principalmente vermelhos e variantes

• Insetos secos
• Mais conhecido:

• Kermes - (Kermes vermilio),
• Cochonilha (Dactylopius coccus)
• lacdye (Kerria lacca).
• etc.

• Extrato de corante - extrato em pó de matérias-primas
• use 10% de WOF

• Preferível com matérias-primas – matérias orgânicas frescas ou 
secas https://crosswarp.hua.gr                                                              

Natural dyes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Isatis_
tinctoria

https://en.wikipedia.org/wiki/In
digofera

https://en.wikipedia.or
g/wiki/Reseda_luteola

https://en.wikipedia.org/wiki/Saf
fron

https://en.wikipedia.or
g/wiki/Pomegranate

http://tropical.theferns.info
/viewtropical.php?id=Maclu
ra+tinctoria

https://en.wikipedia.o
rg/wiki/Rubia_tinctor
um

https://en.wikipedia.org/wiki/Laws
onia_inermis

https://en.wikiped
ia.org/wiki/Paubra
silia

https://en.wikipedia.org/
wiki/Walnut

https://en.wikipedia
.org/wiki/Oak

https://en.wikipedia.org/wiki/Ro
ccella_tinctoria

https://en.wikipedia.org/
wiki/Bolinus_brandaris

https://en.wikipedia.org/
wiki/Kermes_(insect)

https://en.wikipedia.org/wiki/Dac
tylopius#Cochineal_dye

https://en.wikipedia.org/wiki/Kerria_la
cca

https://en.wikipedia.org/wiki/Echin
odontium_tinctorium

https://en.wikipedia.org/wiki/Isatis_tinctoria
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigofera
https://en.wikipedia.org/wiki/Reseda_luteola
https://en.wikipedia.org/wiki/Saffron
https://en.wikipedia.org/wiki/Pomegranate
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Maclura+tinctoria
https://en.wikipedia.org/wiki/Rubia_tinctorum
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawsonia_inermis
https://en.wikipedia.org/wiki/Paubrasilia
https://en.wikipedia.org/wiki/Walnut
https://en.wikipedia.org/wiki/Oak
https://en.wikipedia.org/wiki/Roccella_tinctoria
https://en.wikipedia.org/wiki/Bolinus_brandaris
https://en.wikipedia.org/wiki/Kermes_(insect)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dactylopius
https://en.wikipedia.org/wiki/Kerria_lacca
https://en.wikipedia.org/wiki/Echinodontium_tinctorium


Métodos de tingimento
• Corantes diretos (ou corantes substantivos) (poucas plantas)

uma ligação direta entre as fibras e a água colorida. A cor tem a propriedade de 
fixar-se nas fibras com o tempo – não está envolvido nenhum mordente

• Nós precisamos

• o tecido + água + planta ex. cúrcuma, sumagre, gals, etc. (taninos) + calor.

• Nós fazemos:

• Cozinhe/ferva o tecido têxtil na água colorida (colorida pela planta) quanto tempo for 
necessário

• Corante mordente (ou corantes adjetivos) - a maioria dos corantes 
naturais

um sal metálico está envolvido (mordente) para fixar as cores na fibra

• Nós precisamos:

• Sal metálico – alúmen, ferro, cobre, estanho etc.

• Sal metálico + tecido + fontes naturais (ex: plantas, raízes, insetos) + água + calor.

• Nós fazemos:

• Trate o tecido com um sal metálico

• O tratamento pode ser feito

• antes da tintura – pré mordante

• durante o tingimento – mordente simulado

• após a tintura - pós-mordente
https://crosswarp.hua.gr                                                              
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Métodos de tingimento
• Tintura de cuba

Índigo, roxo (ingotina e moluscos).

Corantes que não são solúveis em água.

As fibras não precisam ser tratadas com sal metálico.

• Nós precisamos

• uma cuba e três elementos para criar todo o processo

• As fontes naturais (índigo, roxo), um elemento alcalino e um elemento 
redox (mineral, químico ou orgânico – fermentação com materiais 
orgânicos)

• Elemento alcalino – carbonato de sódio, cinza de madeira, cinza 
de hidróxido, etc.

• Elemento redox – frutose orgânica cuba (açúcar das frutas) frutas 
maduras como banana, laranja, limão; cuba mineral Sulfato 
Ferroso, cuba química – ditionito de sódio,

• solução alcalina + índigo + elemento redox + tecido + água + calor 
constante – no final expositor de oxigênio

• Nós fazemos:

• Faça a solução redox alcalina, adicione o tecido úmido e mantenha a 
cuba em temperatura constante por um período de tempo, exponha a 
fibra ao oxigênio e deixe-a ficar azul. Para uma cor profunda, mergulhe 
as fibras novamente e repita a exposição ao ar. Repita o processo pelo 
tempo que considerar para obter um azul escuro. No final neutralize a 
fibra com uma solução de água e vinagre.
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Mordentes

• Mordente – substância utilizada no tingimento para
fixar a matéria corante, principalmente um composto
metálico, na forma de óxido ou hidróxido, que se
combina com o corante orgânico e forma um
composto colorido insolúvel ou laca na fibra.
https://www.dictionary.com/browse/mordant

• Mordente – o processo que cria uma boa conexão 
entre as fibras e o corante https://www.thefreedictionary.com/mordanting

• Termo “Mordant” – vem da palavra francesa 
“mordre” – que significa morder

• Tipo de mordente:
• Sais metálicos solúveis usados desde o início do 

tingimento
• alúmen, ferro, cobre,
• lata de tempo pré-moderno
• Cromo dos tempos modernos (muito tóxico)

• Mordentes naturais (plantas de bioacumulação) às vezes 
chamados de “ligantes” https://crosswarp.hua.gr                                                              
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• Seu uso - Irá fazer uma ligação permanente entre a fibra e
a cor

• Quantidade
• As quantidades de mordente serão dadas pelo peso seco dos

tecidos WOF

• Trabalharemos com relação percentual do peso dos tecidos
(WOF) que queremos tingir – 1 – 20%

• Métodos de aplicação

• É um tratamento térmico, aquoso com sais metálicos ou
bioacumuladores, sobre as fibras têxteis para que estas
(fibras) aceitem e criem uma ligação permanente com a cor

• Pré mordente – antes de tingir

• Durante o tingimento – Durante o tingimento – o mordente é
adicionado durante o banho de tingimento

• Pós-mordente – após o tingimento – o mordente é adicionado no final
do banho de tingimento ou separadamente (geralmente ferro, cobre)

• Depois de morder as fibras/tecidos/fios
• Lave-os bem em água morna.

• Retire o excesso de água

• Tinja-os/conserve-os no congelador/seque-os e guarde-os em sacos
plásticos rotulados em locais escuros.

• Mordentes
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Alúmen
"o mordente ensolarado" o mordente mais antigo 
conhecido mencionado em manuscritos desde 2000 
aC
Características gerais

• Fórmula química: KAl(SO4)2 x 12H2O

• Forma: pedra de cristal ou pó branco - se for ralado

• Cor: branco – branco transparente

• Toxicidade: levemente irritante – use uma máscara ao moer

• Armazenamento: sacos plásticos rotulados, potes com tampa em espaços 
bem ventilados

• Você encontra ALUM em: bio store como desodorante, em mercearias na 
seção de comida mexicana ou na seção de cosméticos (desodorante) ou em 
lojas especializadas em corantes

Para tingimento:

• Nós Usamos – pó (dissolvido em água morna)

• Mordente: fibras naturais – fibras proteicas e celulósicas (com ajuda de 
aditivos)

• Quando usamos: preferível em pré mordente

• Quantidade 10 - 20% do peso das fibras têxteis secas (WOF)

• fibras proteicas (seda e lã) –

• Alúmen de seda, 7 - 20% WOF

• Lã - alúmen + cremor tártaro (creme de tártaro)

• fibras celulósicas - 10% - 15% WOF

• alúmen + carbonato de sódio 2 – 6% (carbonato de sódio)

• Myrobalan 5% + alúmen 15% https://crosswarp.hua.gr                                                              
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• Método de uso:

• Dissolva o pó na água

• Coloque as fibras úmidas na solução

• cuidado – a solução deve cobrir todas as suas fibras,

• deixe espaço para as fibras se moverem no banho

• Temperatura a usar

• Frio/quente – seda

• Cozinhe não mais do que 50 graus C – lã

• Ponto de ebulição – fibra celulósica

• Tempo de aplicação

• uma hora (ferver/ferver) a 8 horas – você pode deixá-los 
esfriar até a temperatura ambiente em solução

• Resultado:

• Ligação forte e permanente entre fibras e cores – lavar, 
iluminar, usar .

• manterá a cor original do corante/cor ligeiramente quente

• Cuidado:

• Excesso usado - uma porcentagem maior de alúmen 
danificará as fibras - ficará pegajosa

• Observação:

• Para lã você pode usar Creme de Tártaro (COF) para 
melhorar a qualidade do mordente e proteger as fibras da 
lã: 3 – 6%

• Para fibra celulósica, você deve adicionar carbonato de 
sódio (carbonato de natrum) 2%

• Ou use acetato de alumínio



Acetato de Alumínio
(mordente não histórico) um sal usado em farmácia para tratar 
erupções cutâneas – é usado para fibras celulósicas

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

Características gerais

• Fórmula química: Al(CH3CO2)3

• Forma: pó

• Cor branca

• Toxicidade: irritante

• Armazenamento: sacos plásticos rotulados, potes com tampas 
em locais frios e bem ventilados

• Você pode encontrar acetato de alumínio na farmácia como 
solução ou loja dedicada para corante

Para tingimento:

• Nós Usamos – pó (dissolvido em água de minhoca)

• Mordente: fibras naturais – seda e fibras celulósicas

• Quando usamos: preferível em pré mordente

• Quantidade do peso de fibras têxteis secas (WOF)

• 5 - 8%

• fibras celulósicas - 5 - 8%

• Método de uso:

• Dissolva o pó na água

• Coloque as fibras úmidas na solução 

• Simmer or boil solution

• Tanino + acetato de alúmen + fixação em giz 

10% ou farelo de trigo 100g/5L

• cuidado – a solução deve cobrir todas as 
suas fibras,

• deixe espaço para as fibras se moverem no 
banho

• Temperatura a usar

• Ponto de ebulição – fibra celulósica

• Tempo de aplicação

uma hora (ferver/ferver) a 8 horas – você pode deixá-los 
esfriar até a temperatura ambiente em solução

• Resultado:

• Ligação forte e permanente entre fibras e cores –
lavar, iluminar, usar .

• manterá a cor original do corante/cor ligeiramente 
quente/

• Cuidado:

• Não ingerir, não inalar poeira

• Use máscara e luvas https://www.indiamart.com/proddetail/

aluminium-acetate-8010993788.html



Cobre
Sulfato de Cobre, Verdigris, Blue Vitriol, Blue Copperas, Bluestone Vitriol of Cyprus/Roman vitríol – foi mencionado
como mordente em documento antigo como “Graecus Holmienisis Papirus” – 300 Before Christ.
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Características gerais:

• Fórmula química: CuSO4 x 5 H2O

• Forma: pedra de cristal ou pequenos grânulos

• Cor azul

• Toxicidade: irritante

• Armazenamento: sacos plásticos rotulados, potes com 
tampas em locais frios e bem ventilados

• Você encontra COBRE em: lojas para agricultura, como 
produto que mata bactérias, algas, raízes, plantas, caracóis 
e fungos, ou em lojas especializadas em corantes

Para tingimento:

• Usamos – pequenos grânulos (dissolvidos em água morna)

• Mordante: fibras naturais – fibras proteicas e celulósicas

• Quando usamos: preferível em pós-mordente – é mais 
usado como modificador de cor

• Quantidade do peso de fibras têxteis secas (WOF) 2 –
5%

• Método de uso:

• Antes de tingir/Depois de tingir

• Dissolva o pó na água

• Coloque as fibras úmidas na solução

• cuidado – a solução deve cobrir todas as suas
fibras,

• deixe espaço para as fibras se moverem no banho

• Temperatura a usar

• Ferver/água fervida

• Tempo de aplicação

• Antes de morrer

• uma hora (ferver/ferver) a 8 horas – você pode deixá-los
esfriar até a temperatura ambiente em solução

• Para um processo rápido, cozinhe por 1 a 2 horas.

• Pós-mordente – ½ hora em água quente.

• Resultado:

• Ligação forte e permanente entre fibras e cores – lavar,
iluminar, usar

• Um tom azul esverdeado da cor original.

• Cuidado:

• Não ingerir, não inalar poeira

• Use máscara e luvas



Ferro
é amplamente utilizado desde o primeiro século aC. Sulfato ferroso, vitríolo verde, verde, copperas, o 
mordente triste
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Características gerais

• Fórmula química: FeSO4 x 7H2O

• Forma: sal cristalizado, grânulos, pó

• Cor: sal verde

• Toxicidade: é usado na indústria farmacêutica

• Armazenamento: sacos plásticos rotulados, potes com tampas em 
locais frios e bem ventilados

• Você pode encontrar o FERRO em: lojas para agricultura como 
fertilizante ou musgo

Para tingimento:

• Usamos – pequenos grânulos em pó (dissolvidos em água morna)

• Mordante: fibras naturais – fibras proteicas e celulósicas

• Quando usamos: preferível em pós-mordente

• Quantidade do peso de fibras têxteis secas (WOF)

• 1% - 8% WOF - menos é melhor

• Fibras proteicas lã/seda

• Lã

• Ferro + creme tártaro (creme de tártaro vai amolecer a 
fibra)

• Fibra celulósica

• Ferro (sulfato ferroso)

• Acetato ferroso + carbonato de cálcio 10%

• Método de uso:

• Dissolva o ferro em água quente

• Coloque as fibras úmidas na solução

• cuidado – a solução deve cobrir todas as suas fibras,

• deixe espaço para as fibras se moverem no banho

• Temperatura a usar

• Aumente suavemente a temperatura da solução estoque -
fervida por uma hora

• Tempo de aplicação

• uma hora (fervura/fervura) pré – mordente

• Durante a tintura – os últimos 15 minutos

• Pós-mordente –– ½ hora

• Resultados:

• Ligação forte e permanente entre fibras e cores – lavar, iluminar, 
usar.

• Modificador de cor – na cor base será alterado nas cores 
escuras e castanhas

• Cuidados:

• Não ingerir, não inalar poeira

• Use máscara e luvas

• Observação:

• Dissolva bem - caso contrário, sua cor não será uniforme

• Uma porcentagem mais alta de ferro danificará as fibras de 
proteína – as fibras se tornarão quebradiças

• O ferro é corrosivo – Lave bem as panelas e colheres



Lata
é um mordente usado desde o século XVII Cloreto de estanho, cristais de estanho, sais de 

estanho, muriato de estanho, em Londres era conhecido como Color Kufflerianus” ou “Bow
scarlet”, em Paris “ecarlate de Holland” hoje em dia é um dos mais mordente usado para 
fibras proteicas
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Características gerais

• Fórmula química: SnCl2

• Forma: pó

• Cor: pó branco

• Toxicidade: alta

• Armazenamento: sacos plásticos rotulados, potes 
com tampas em locais frios e bem ventilados

• Você pode encontrar estanho: como produto para 
laboratório (identificação de ouro), no eBay e 
Amazon, ou em lojas especializadas em corantes

Para tingimento:

• Nós Usamos – pó (dissolvido em água morna)

• Mordante: fibras naturais – proteínas (melhores) e 
fibras celulósicas

• Quando usamos: pré-mordante pós-mordante

• Quantidade do peso de fibras têxteis secas (WOF)

• 2 - 4% WOF

• o pH da solução de corante

• Método de uso:

• Dissolva o pó na água

• Coloque as fibras úmidas na solução –

• cuidado – a solução deve cobrir todas as 
suas fibras,

• deixe espaço para as fibras se moverem no 
banho

• Temperatura a usar

• Aumente ligeiramente a temperatura da água e 
cozinhe abaixo do ponto de ebulição 90C

• O tempo de aplicação mantém uma hora a partir do 
ponto de fervura

• Resultado:

• Ligação forte e permanente entre fibras e cores –
lavar, iluminar, usar.

• Funcionará como um modificador de cor – irá 
iluminar a cor

• Cuidado:

• Excesso usado - uma porcentagem maior de 
estanho danificará as fibras - ficará quebradiça

• Não ingerir, não inalar poeira

• Use máscara e luvas



Crómio não um mordente histórico. Foi amplamente utilizado no século 19 É um mordente 

muito tóxico - para as pessoas e meio ambiente Pedra de laranja, Dicromato de potássio, Bicromato 

de potássio
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Características gerais

• Fórmula química: Cr2K2O7

• Forma: pedra de cristal, cristal granulado

• Cor laranja

• Toxicidade: extremamente tóxico

• Armazenamento: sacos plásticos rotulados, potes com 
tampas em locais frios e bem ventilados

• Você pode encontrar o Chrome em fornecedores 
específicos para a indústria química. É um produto 
restrito por lei.

Para tingimento:

• Nós Usamos – pó (dissolvido em água morna)

• Mordante: fibras naturais – (melhor em) proteínas e 
fibras celulósicas

• Quando usamos: pré mordante pós mordante

• Quantidade 2 -4% do peso de fibras têxteis secas (WOF)

• Método de uso:

• Dissolva o pó na água

• Coloque as fibras úmidas na solução

• cuidado – a solução deve cobrir todas as suas 
fibras,

• deixe espaço para as fibras se moverem no 
banho

• Temperatura a usar

• Ferva a solução estoque

• Tempo de aplicação shimmer uma hora, fervido ¾ 
hora

• Resultado:

• Ligação forte e permanente entre fibras e cores –
lavar, iluminar, usar .

• vai brilhar a cor

• Cuidado:

• Extremamente tóxico para as pessoas e o meio 
ambiente

• Não use se não for necessário

• Não ingerir, não inalar poeira

• Use máscara e luvas
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dicrom

at_de_potasiu#/media/Fi%C8%99i

er:Potassium-dichromate-

sample.jpg



Mordentes orgânicos de plantas

Taninos – funcionam melhor em fibras celulósicas –
10 - 15%

• Staghorn Sumac Rhus typhina

• Galhas de carvalho - espécie Quercus,

• Myrobalan Terminalia catappa - folhas;

• Romã Punica granatum – casca de fruta

• Chá – Camellia sinensis – folhas

Alúmen

• Symplocos - Symplocos - 15 – 50%

• Clubmoss - Lycopodium selago,

• Musgo comum - Lycopodium clavatum,

• Zimbro - Juniperus spp

cinzas resultantes da queima das agulhas verdes

Camélia - folhas de Camellia sinensis

• Hortênsia - família Hydrangeaceae - folhas -

• só se as flores forem azuis (rosa não tem alume)

• Heuchera - família Saxifragaceae - raízes

• Leite de soja

Ácido oxálico – funciona melhor em seda e lã

• Ruibarbo - Espécie Rheum - folhas (cuidado é veneno)

• funciona melhor em fibras animais

• Azedas de madeira Oxalis Oxalidaceae family - folhas

• Sorrel - folhas de Rumex acetosa
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Assistente de Mordente e Modificador de Cor

Assistente de mordaça

Um produto químico usado com mordentes de corantes têxteis para causar 
decomposição do mordente e deposição uniforme nas fibras 
https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/mordanting+assistant

trabalharão juntos na mordente das fibras para a eficácia dos mordentes e para 
realçar as cores

O assistente mais usado – creme de tártaro

Modificadores de cor são substâncias que são usadas no processo de tingimento 
para ampliar a gama de cores (mudança de cor)

• Diferentes mordentes são usados como modificadores de cor:

• Ferro vai escurecer a cor

• O cobre vai esverdear a cor

• Tin vai iluminar a cor

• Modificador de cor - funcionará em conexão com o pH da solução de cor com 
base no pH da planta

• alterar o pH resultará em uma ampla variação de cores

• Suco de limão, vinagre de creme tártaro (creme de tártaro), etc.

• Esses são usados para diluir e neutralizar a solução básica

• Eles farão uma mudança permanente na cor tingida

• Bicarbonato de sódio, calcário, cal apagada, carbonato de sódio, cinza 
de madeira aumentará o pH

• Esses são usados para diluir e neutralizar a solução ácida

• Eles farão uma mudança permanente na cor tingida
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Assistentes e modificadores de cores
• Ácido acético – vinagre (4 – 6% de ácido acético) substância de ácido fraco

• usado para neutralizar o corante índigo,

• em combinação com o cobre melhorará a cor, aumentará a eficácia do mordente

• para baixar o pH da solução

• Você pode encontrá-lo em supermercados

• Giz, calcário; CaCO3 Carbonato de Cálcio

• aumenta o pH da água

• aumentar o pH da solução de corante

• Você pode encontrá-lo em mercearias como aditivo para redução de acidez de panificação, em 

lojas de produtos químicos, lojas especializadas em corantes.

• Creme de tártaro, tartarato de potássio Sal de Rochelle, pedra de vinho - Hidrogênio de potássio KC₄H₅O₆

• Às vezes usado como mordente

• juntamente com alúmen na mordente da lã.

• Junto com estanho

• Vai amaciar a lã

• Você pode encontrá-lo em mercearias como um produto de panificação ou em lojas especializadas 

em corantes

• Frutose – açúcar das frutas – 6gpL azul claro usado para criar o agente de redução da cuba índigo proporção 

1:2:3 cuba índigo

• Você pode encontrá-lo em mercearias – um produto adoçante ou em lojas especializadas em 

corantes

• Limão, lima, ácido cítrico C6H8O7

• Reduz o pH

• Ajuda o mordente a fixar a cor

• Às vezes pode branquear a cor do tecido

• Você encontra em supermercados

• Soda Ash/soda de lavagem - Carbonato de Sódio Na2CO3

• usado para morder fibras celulósicas juntamente com alúmen
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• para cuba de índigo – alcalinidade da cuba

• Você pode encontrá-lo em mercearias – na área de detergentes ou em lojas especializadas em 

corantes

• Sal Cloreto de sódio ClNa

• Realça a cor

• Vai ajudar a fixar a cor

• É usado em cuba de índigo

• Você pode encontrá-lo em mercearias ou em lojas especializadas em corantes

• Cal apagada Hidróxido de cálcio Ca(OH)2 - (ligeiramente alcalino)

• Aumenta ligeiramente o pH

• Para cuba de índigo – alcalinidade da cuba (juntamente com frutose fará a proporção 1:2:3 da cuba de índigo)

• ditionito de sódio Na2S2O4

• Agente de redução para uma cuba de índigo rápida índigo : soda carbonato: ditionita

• Você pode encontrá-lo em lojas especializadas em corantes ou em lojas de Química - um produto 

redox

• Ácido tânico - Galotanino, Tannimum, Quercitanino, Tanino de casca de carvalho - C76H52O46

• Às vezes usado como um mordente

• juntamente com alúmen em fibras celulósicas mordentes.

• Você pode encontrá-lo em lojas especializadas em corantes ou em lojas de Química-

• Farelo de trigo – ajudará a fixar o mordente nas fibras celulósicas

• Você pode encontrá-lo em mercearias onde a farinha está, ou em lojas especializadas em 

corantes

• Cal crua/cálcio cáustico - Óxido de cálcio CaO – alcalino

• Eleva o pH

• Para cuba de índigo – alcalinidade da cuba

• Você pode encontrá-lo em farmácia, em lojas de jardinagem ou em lojas especializadas em 

corantes

• Alvejante de madeira/ácido de caranguejo - ácido oxálico C2H2O4

• usado com estanho para aumentar a eficácia do mordente

• Você pode encontrá-lo em lojas especializadas em corantes ou em lojas de Química – como um 

produto químico para evitar sangramento ou ferrugem



Conhecendo - pH
• Definição pH – medida quantitativa da acidez ou basicidade de soluções aquosas ou outras soluções

líquidas. O termo, amplamente utilizado em química, biologia e agronomia, traduz os valores da concentração do

íon hidrogênio – que normalmente varia entre cerca de 1 e 10-14 gramas equivalentes por litro – em números

entre 0 e 14. Em água pura , que é neutro (nem ácido nem alcalino), a concentração do íon hidrogênio é de 10-7

gramas equivalentes por litro, o que corresponde a um pH de 7. Uma solução com pH menor que 7 é

considerada ácida; uma solução com pH superior a 7 é considerada básica ou alcalina. Fonte -

https://www.britannica.com/science/pH

• Algumas fontes naturais são sensíveis ao nível de pH e a cor final será o resultado de suas decisões de

aumentar ou diminuir o pH de sua solução estoque.

• modificar o pH da solução de corante (com modificadores e assistentes - mudança de cores)
• você pode obter uma gama de diferentes cores / tonalidades nas fibras têxteis.

• Divida a solução estoque de corante em dois potes
• adicione suco de limão (pH ácido) em um

• cinzas de madeira (pH básico) no outro você

• RESULTADO teremos cores/tonalidades diferentes mesmo que a solução original seja das mesmas fontes

• As fibras têxteis/fios/tecidos etc. também têm um nível de pH – a partir desse ponto a resposta será

diferente.
• Os materiais proteicos apreciam um ambiente de pH levemente ácido

• Os materiais celulósicos apreciam o ambiente de pH ligeiramente básico.

• Cuidadoso!! Um pH muito alto ou muito baixo na solução estoque pode causar uma degradação

permanente nas fibras, lamber:
• quebradiço, rigidez, lago de brilho, decomposição completa da fibra

• O nível de pH pode ser medido com:
• medidor de pH

• pelo papel indicador (com o papel colorido e numerado)

• A cúrcuma pode lhe dar a alcalinidade da solução estoque – no ambiente básico, o amarelo se tornará laranja

• Você pode ler a medida da escala de 1 (o pH mais ácido) – 6 levemente ácido 7 neutro 8 básico – 14 o

mais básico / alcalino
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Modifying the pH of dye solution
Sumac 

Sumac Copper citric Acid

Sumac Copper

Sumac Alum 

Sumac Copper wood ash 

https://www.britannica.com/science/pH


O que tingimos?

• Fibras, Fios, Tecidos, Tecidos – com cor
clara

• Fontes materiais:

• natureza orgânica – encontrada na
natureza e processada por humanos

• Por que eles?

• eles têm uma boa resposta e afinidade
para receber e manter os corantes com
a ajuda de mordentes.

• Categoria:

• Animais Fibra – fibras proteicas – pelos
e secreção de vermes

• Fibras vegetais – fibra celulósica –
plantas, árvores
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Matérias-primas usadas para 
tingir:

Protein Fibers, 

animal fibers 

• Wool – the hair from sheep, goat, rabbit. etc.

• widely used by humans in the history of man

• Fibers, threads, felts, fabrics  with different texture and 
fineness.

• very good response in the dye bath 

• Silk – from silkworm Bombyx Mori 

• Highly appreciated by the humans, being a noble 
material

• Fibers, threads, fabrics  with different texture and 
fineness.

• excellent response in the dye bath 

Cellulosic Fibers, 

vegetal fibers

• Cotton – Gossypium

• Linen – Flax - Linum usitatissimum

• Hemp - Cannabis sativa 

• Banana, jute, ramie, nettle etc.

• Are extracted from plants.

• Wildly used

• Fibers, threads, fabrics  with different texture and 
fineness.

• The response is not so good for dyeing. You need to do 
a different treatment in order to accept the color.
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https://www.motherearthnews.com/diy/home/basic-alum-mordant-recipe-ze0z1312zbla
https://www.onlineclothingstudy.com/2020/08/handloom-fabric-manufacturing-process.html

https://thesensiblefay.com/blog/2020/fabrics-101-why-natural-fiber-clothing-matters-and-how-to-care-for-
natural-fabrics-part-1

Cor e tipos de materiais têxteis

• Tipo de materiais:

- Fibras não fiadas

- Fios Espinhados

- Feltros

- Tecidos têxteis

- Pano (difícil de obter um corante 
uniforme)

• Color: 

- Undyed, 

- Natural color of the fibers, 

- White color, 

- Light dyed fiber.
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Precisamos de corante:
Instalações Habilidades          

e ferramentas pessoais e bom humor
• Facilidade – espaço para se 

mover, experimentar, ver

• Equipamentos – ter e usar 
equipamentos adequados

• Tecidos/fios naturais – que serão 
tingidos

• Mordentes – para colar e fixar a 
cor no tecido

• Aditivos e modificadores – para 
ajudar o mordente e ampliar o 
espectro de cores

• Matérias-primas - fontes naturais 
de cores para plantas de 
tingimento, insetos

• Mãos – Trabalhar com as mãos

• Apreciação dos olhos

• Cheiro – vamos precisar de um 
bom nariz para detectar o cheiro 
engraçado

• Entusiasmo – Boa vontade de 
tentar, cada tentativa é um passo 
à frente

• Bom espírito - tente e tente 
novamente, tente e erro

• Paciência - é uma atividade 
complexa e longa; não desista!

• Curiosidade – vamos ver por que 
e como
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Instalações

• Quarto grande/espaço ao ar 
livre

• bem ventilado

• Grandes janelas para luz

• Abastecimento de energia 
elétrica

• Abastecimento de água - Água 
corrente

• lavar, preparar o licor, enxaguar

• Fonte de calor
• fogão ou fogão

• ferver, ferver: água, solução de 
mordente, solução de corante

• Superfície de trabalho
• Mesas grandes, bancada etc.
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• Panelas com tampa - panelas de aço inoxidável, panelas 
esmaltadas

• lixar, morder, tingir, pós-mordar, enxaguar etc. grande 
o suficiente para caber em todos os tecidos que você 
deseja lavar – panelas limpas, sem manchas. Potes 
de alumínio de metal e cobre mudarão a cor final

• Balde – baldes de plástico, baldes esmaltados

• limpar, lavar, etc.

• Potes de medição - Potes de vidro, recipientes de 
plástico

• para medir a proporção de licor

• Colheres e pinças - aço inoxidável, colheres de madeira

• agitar o licor

• Picador – para cortar raízes, etc.

• Moedor de café/pilão e almofariz

• moer: insetos, raízes e galhos

• Ralador - Aço inoxidável

• Para raspar pedra (alum)

• Coador - Aço inoxidável, plástico

• coar a solução

• Funil - Aço inoxidável, plástico

• transferir a solução de um pote para uma garrafa

• Balança Métrica/balança de cozinha/balança de 
laboratório

• Balança digital LED de aço inoxidável

• para medir os tecidos, corantes, mordentes,

Equipamento de 
tinturaria
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• Termômetro/termômetro de cozinha – para medir a 
temperatura da solução de corante de água.

• Relógio – para medir o tempo para o mordente, 
tingimento

• Câmera digital ou telefone para manter registros

• Tesoura - Aço inoxidável

• Para cortar o tecido

• Secadora de roupas – para secar as mercadorias

• Máquina de lavar – para lavar grandes tecidos de 
algodão

• Fios Sintéticos Coloridos (veja se a cor não sangra)

• Para marcar diferentes tipos de meadas (mesmo 
corante, mas mordente diferente)

• Frascos com tampa – para preparar a solução e o licor, 
armazenando materiais

• Sacos Zipp – para guardar materiais

• Etiquetas – para manter registros em sacos e potes

• Caderno – para manter registros do processo de 
tingimento.

• Pano de proteção – máscara, luvas cirúrgicas, macacão.

• Tiras de pH – para medir o nível de pH

• Linha de fita – para medir o comprimento dos 
fios/tecido



Preparando o nosso material:
• Nós precisamos:

• Caderno – Nota de diário – para manter registro
• O equipamento (apresentado anteriormente)
• Materiais têxteis (fios, tecidos etc. - apresentados anteriormente)
• Água
• Corante - Fontes naturais para tingimento – plantas, insetos 

(anteriormente apresentados)
• Mordentes se necessário (previamente apresentado)
• Aditivos e modificadores (apresentados anteriormente)

• Como tingimos – passos para o pousio
• Preparando os tecidos

• Teste seus tecidos
• Medir e pesar o tecido
• Tecido de pontuação

• Tecido pré-mordante
• Corante natural

• Quantidade
• Extrato de matéria de cor da fonte natural
• Filtrando a solução

• Banho de tintura
• Pós-mordente se for necessário

• Modificador de cor é necessário
• Lavar tecido têxtil
• Tecido têxtil seco
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Diário de Tintureira
Mantenha registos do que você está fazendo para poder repetir a cor após o tempo.

Notaremos:

• número do banho de tingimento (primeiro, segundo, terceiro) –
após o primeiro banho você pode usar o banho para repetir o 
processo com a mesma quantidade de tecido do primeiro banho

• O nome da receita / número de receitas

• Fonte natural – o nome da planta

• Se for uma raiz, folha, flor etc.

• se é seco ou fresco

• Se as receitas contiverem mais de um corante – mencione todo 
o corante e a proporção

• Peso

• Proporção da quantidade de planta com têxtil

• Material para tintura

• Material natural – cânhamo vegetal, linho, etc./ lã de seda 
proteica

• Tipo de material – não fiado, fios, feltros de tecido etc.

• Cor crua branca, cinza, marrom claro, marrom etc.

• Peso dos materiais (WOF)

• Mordente – se for o caso

• Porcentagem de mordente do WOF

• Quantidade

• Mordente

• Tipo de mordente – antes, durante, depois

• assistentes – se for o caso

• Porcentagem de mordente do WOF

• Quantidade

• modificador de cor – se for o caso

• Porcentagem de mordente do WOF

• Quantidade

• Tempo de cozimento

• amostras de tecidos tingidos
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Água - Características gerais
• Fórmula química: H2O

• Forma: líquido

• Cor: transparente

• Cheiro: sem cheiro

• Toxicidade: sem toxicidade

• pH = 7 (perto de 7)

• pH da água

• Perto de 7

• Meça o pH da sua água - se for ligeiramente
básica/alcalina ou ácida - mudará a cor final

• Se for uma água dura (acima de 7) – você
pode baixar o pH adicionando creme de tártaro

• Se for ácido pode adicionar um pouco de giz

• Precisamos de água para:

• Preparando tecidos

• Lavar tecidos

• Esfregar tecidos

• Tecidos úmidos

• Tecidos Mordentes

• Preparando a solução de stock

• Cozinhe (Simmer / Ferva) a planta para
obter a solução de estoque colorida

• Enxague final do tecido

• Qualidade da água

• macio, limpo fresco.

• Tipo de água:

• água da torneira, água da chuva, água
destilada.

• A água dura/mineral mudará a cor final

• Quantidade – a água sempre tem que cobrir os
materiais com os quais estamos trabalhando.

• O tecido – lavagem, tingimento mordente.

• A planta – para extrair a cor

• No tingimento – os tecidos precisam ter espaço
suficiente para se movimentar na água para
obter uma cor uniforme

• Não use muita água – isso criará uma cor
menos intensa
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Preparando as fibras
• Teste as fibras

• Precisamos de materiais naturais - Confira suas fibras e fios.
• Existe um teste simples que você pode fazer para ter certeza de que é realmente uma fibra 

natural
• Teste de queimadura

• Como fazemos isso?
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Nós fazemos:

• Corte o fio ou extraia um pequeno 

fio da trama e da urdidura que será 

sua amostra de queima

• Pegue a amostra com a pinça

• Mantenha-o firmemente

• Queime o final de sua amostra 

usando fósforos ou isqueiro

• Veja como está queimando

• Pare a queima para ver como está 

o seu fio e sentir o cheiro

Cuidado!!! Não se queime!

Nós precisamos:

• Um local seguro para trabalhar – acima da 

pia, ou acima de uma folha de alumínio – para 

estar seguro se algo cair.

• Fibra têxtil

• Um pequeno pedaço de seus fios

• Se você tem tecido - você tem que tirar 

um pequeno pedaço de trama e urdidura

• Tesoura – para cortar a linha

• Fósforos ou isqueiro – para queimar os fios

• Pinça

• Mão segura

• Bom cheiro e atenção



Resultado do teste de queimadura
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Natureza da 

fibra

Chama 

ardente
Fumo

Depois de queimar

Conclusões

Cheiro

Resíduo

O fim do fio após 

a queima

Cor do 

resíduo

Se

pressionar o 

resíduo

Proteína

Lã/Seda

Lento

Pequena

chama

Preta
De cabelo

queimado

Encolhe em um 

pequeno grânulo

Cinza em pó

acinzentado-

preto

Facilmente 

esmagado 

entre os 

dedos

Fibras proteicas

Pode ser tingido

Fibras 

celulósicas 

linho, 

cânhamo, 

algodão

Rapidamente

Chama viva

Esbranquiça

da
Papel queimado

O resíduo é uma 

cinza fina e 

emplumada

cinza cinza Cinza fina
Fibras celulósicas

Pode ser tingido

Synthetic 

fibers
Lenta Preta

Plástico 

queimado

Cheiro doce ou 

vinagre

derretido

Contas de 

plástico

Preta Conta dura

Fibras sintéticas

Não pode ser tingido ou 

o resultado não será 

satisfatório



Prepare as fibras têxteis, 

fios, tecidos

Para trabalhar bem e fácil, temos que enrolar os 

fios em meadas

O tecido pode ter diferentes tipos de proteína de 

tecido e celulósico – tenha cuidado com o 

processo de mordente

Meadas sinuosas – de fios têxteis naturais

Uma meada tem que ter o mesmo tipo de fio –

proteína ou fibra celulósica (é mais fácil)

Nós precisamos:

- Fios têxteis naturais

- Tapeline para medir os fios

- Para enrolar os fios:

- um papelão duro – comprimentos 

diferentes – depende do tamanho que 

você quer que as meadas sejam.

Ou

- Spinners

- Cavilhas de Empenamento Schacht https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

Schacht Warping Pegs spinners - https://www.schachtspindle.com/product/warping-pegs/ https://woolery.com/schacht-horizontal-

warping-mill.html https://woolery.com/ashford-niddy-noddy.html?refSrc=53216&nosto=nosto-page-product2

https://www.schachtspindle.com/product/warping-pegs/
https://woolery.com/schacht-horizontal-warping-mill.html
https://woolery.com/ashford-niddy-noddy.html?refSrc=53216&nosto=nosto-page-product2


Enrolamento de têxteis
Nós precisamos:
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• Tecidos

• se você quiser tingir a mesma cor em um pedaço 
grande de tecido, pode deixá-lo como está

• Peças pequenas – úteis para aprender

• Corte-os em pedaços do mesmo comprimento

Nós fazemos:

• Enrolando os fios

• Para ter uma cor uniforme, você precisa transformar 
seu novelo de lã em meadas.

• Para aprender a tingir é melhor ter pequenas 
meadas

• Cabe a você quanto tempo eles serão.

Faça uma meada

• Pegue seus fios – ex. Algodão

• Pegue seu papelão (pode ser um pequeno pedaço de papelão, livro ou a parte de trás 

da cadeira, um sistema especial como Spinners, Needy-noddy, Schacht Warping

Pegs

• Prenda a ponta do fio (com o dedo)

• Gire-o ao redor do papelão

• Repita até decidir que é suficiente – você pode medir o comprimento de seus fios ou 

anotar o número de rotações.

• as duas pontas soltas do fio serão amarradas juntas (calcule para deixar algumas 

pontas soltas para prender o novelo) – você terá um anel agora

• Para prender o anel - as pontas soltas serão passadas por cima e pela meada da 

borda (elas formarão um anel).

• Dê um nó nas pontas novamente para não ficar muito apertado na meada (se for 

muito apertado, a cor não ficará uniforme)

• Para fixar o novelo podemos usar diferentes fios – desta forma podemos rotular os 

novelos com diferentes receitas de mordentes. (observe seu esquema de 

identificação)

• Para evitar emaranhamento
• Se a meada for muito grande (para muitos fios), divida o fio em dois ou quatro grupos

• Amarre frouxamente (não muito apertado) cada grupo com outro fio. Você pode usar um fio 

vegetal ou sintético de preferência branco (se o fio for colorido, certifique-se de que a cor não 

vai vazar – ferva um pouco em água se não deixar marcas no papel é bom usar)

• Você pode apertar a meada com o método “8”

• dividir o novelo em dois

• Pegue um fio e passe pelos dois grupos. Fixe as pontas. Gire uma extremidade para 

um grupo e passe novamente entre os dois grupos. Faça o mesmo com a outra 

extremidade do outro grupo. Amarre-os no meio.



Peso do tecido
lhe dará a quantidade de mordente, aditivos, corante modificador de cor

• Tudo o que queremos tingir tem que ser devidamente medido

• Peso do tecido é muito importante

• O peso do tecido - WOF - lhe dará:

• a quantidade de mordente

• às vezes você pode ter mais mordente do que deseja tingir e já tratou as fibras para o 
futuro

• tingir planta/fonte biológica que precisaremos tingir.

• O peso do tecido será sempre medido a seco

• escrito para lembrar.

• Se o tecido é como 48g você pode considerar 50g

• Nós precisamos

• Para medir o peso dos tecidos ou novelos

• Pesos da balança para medir

• Caderno – para anotar

• Caneta - para escrever

• Câmera fotográfica para gravar os passos

• Nós temos que saber

• o peso de um novelo ou pedaço de tecido e

• o peso de toda a quantidade de tecido ou fios que queremos tingir

• Use mais de uma amostra quando começar a tingir

• É mais fácil

• É ambientalmente mais seguro

• Você pode criar mais receitas usando diferentes mordentes ou adicionando modificadores de cores 
finais
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Ex. 

1 skein = 1gr – 10 skein – 10 gr

1 skein = 2gr – 10 skein = 20 gr
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Fibras de limpeza



Lave e esfregue o tecido
para remover gordura e substâncias de acabamento Não use sabonete – contém glicerina, perfume e cor –
tudo isso pode fazer uma película na fibra que não permite que a cor adira nas fibras
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Precisamos de:

- Pesos de balança – para medir o peso do tecido

- Medindo potes para fazer a solução de proporção

- Meadas têxteis ou materiais de tecido

- Termômetro

- Vasos

- Máquina de lavar roupa (tecidos celulósicos grandes)

- Forno

- Detergentes

- Água

• Detergentes: de preferência pH neutro

• Orvos

• Syntrapol

• Máquina de lavar louça (fibras celulósicas, seda)

• Sabonete natural – Radix Saponaria (todo o tipo de tecido)

• carbonato de sódio

Nós fazemos:

• Panela grande + Água + detergente + meadas + Calor .



Fibras de limpeza - como fazemos:

Lã

• Água morna o suficiente para cobrir o tecido, 
movimento suave

• Cuidadoso! Se a água estiver muito quente, a lã 
encolherá e sentirá

• Mergulhe a lã em água morna por pelo menos uma 
hora (durante a noite é melhor)

• Mova-se suavemente de vez em quando

• Troque a água se estiver muito suja

• Pontuação – Em um pote grande adicione:

• água morna 40ºC

• 1ml/1l detergente

• Misture a solução

• Adicione a lã úmida

• Mantenha a mesma temperatura em sua panela 
por pelo menos meia hora

• Mova-se suavemente de vez em quando

• Lave-os bem em água levemente morna

• Tire o excesso de água

• Use-os (úmidos) para morder

• Ou armazená-los

• no congelador (húmido) ou

• Seque-os

• Mantenha-os em um pacote rotulado

Seda

• Mergulhe a seda em água morna por pelo menos 
uma hora (durante a noite é melhor)

• Pontuação – Em um pote grande adicione:

• água quente 90ºC

• 25 - 30% de detergente WOF

• Misture a solução

• Adicione a seda úmida

• Mantenha a mesma temperatura em sua panela 
por pelo menos uma hora

• Mova-se suavemente de vez em quando

• Lave-os bem em água levemente morna

• Tire o excesso de água

• Use-os (úmidos) para morder

• Ou armazená-los

• no congelador (húmido) ou

• Seque-os

• Manter em um pacote rotulado

• Nota – para remover o filme de sericina da fibra, 
você deve ferver (a seda) em uma solução alcalina

Fibras celulósicas

• Água quente suficiente para cobrir o tecido, 
movimento suave

• Mergulhe as lãs em água quente e ferva-as por 
pelo menos uma hora (se possível, deixe esfriar 
durante a noite)

• Mova-se suavemente de vez em quando

• Troque a água se estiver muito suja

• Pontuação – Em um pote grande adicione:

• água quente

• 20% de detergente e 6% de carbonato de 
sódio Na₂CO₃ (D. Cardon)

• Misture a solução

• Adicione as fibras úmidas

• Ferva e mantenha a mesma temperatura na 
panela por pelo menos duas horas

• Mova-se suavemente de vez em quando

• Você pode usar máquina de lavar 90ºC

• Lave-os bem em água levemente morna

• Tire o excesso de água

• Use-os (úmidos) para morder

• Ou armazená-los

• no congelador (húmido) ou

• Seque-os

• Mantenha-os em um pacote rotulado
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Fibras Mordentes
os corantes “adjetivos” e modificadores de cor



Fibras mordantes – corantes “adjetivos” e modificadores de 
cor

• É bom saber antes de começarmos:

• O que usamos

• Mordentes - Sal metálico - Alumínio, Ferro, Cobre, Estanho

• Água quente

• Assistentes – Se for o caso

• O que nós mordemos

• Tecidos naturais – Em estado húmido

• quando nós mordermos

• Depois de pesar (secar) e marcar os tecidos

• Após o tingimento se for um tratamento pós-mordente

• Quantidade

• Dê-o mordando Receitas

• Porcentagem do peso do tecido

• Ex. 20% alúmen significa 20g para 100gr de fibras

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

• É um tratamento térmico, aquoso com sais metálicos ou 

bioacumuladores, sobre as fibras têxteis para que estas 

(fibras) aceitem e criem uma ligação permanente com a 

cor

- Pré mordente – antes do tingimento – o método mais 

utilizado pela eficácia e economia de recurso 

(podemos fazer uma grande quantidade, armazenar e 

usar depois)

- Mordente simulado – Durante o tingimento – o 

mordente é adicionado durante o banho de 

tingimento – o banho de tingimento não pode ser 

usado novamente depois disso

- Pós-mordante – após o tingimento – o mordente é 

adicionado no final do banho de tingimento ou 

separadamente – se for separado então o banho de 

tingimento pode ser reutilizado

Nota

podemos usar diferentes mordentes para os mesmos 

fios/tecidos (ex estanho como tratamento pré-mordente e 

ferro no final como modificador de cor + modificador de cor 

como ácido cítrico)

- resultará em uma ampla gama de cores



https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

Calcule o exemplo necessário dos modificadores de mordente e de 

cor

O mordente, modificadores e aditivos são uma porcentagem do peso dos 

materiais secos

Ex. – Mordente não superior a 20% (alumínio), auxiliar 15% creme de 

tártaro, modificador de cor 1%

Isso significa – 100 gr de lã + 20 gr de mordente + 15 gr de creme de 

tártaro + 1 gr de modificador de cor

100g WOG – tecido seco x 100% = 100g de planta (seca)

1gWOF x 100% = 1g de planta seca

Se precisarmos de 20% Mordant

Exemplo:

100g WOF….......20g mordente 50x20 = 10 ou 50gWOF…….......X g 

mordente = 10g mordente 100

(50 X 20): 100 = 10

Para 50gWOF precisamos de 10g de mordente

10 g representam 20% de mordente de 50 g de materiais

Tempo

Depende do tipo de mordentes

Alum o maior tempo possível, para menos ferro é melhor (destruirá as 

fibras de proteína)

Fibras mordantes – corantes “adjetivos” e modificadores de 
cor

Após o tratamento mordante

• Enxague bem seus fios e tecidos

• Use em estado húmido para tingir (você pode usar meadas com 

mordentes diferentes no mesmo pote – se isso você tiver que 

rotular a meada para reconhecer depois)

• Mantenha-os em estado húmido no congelador em sacos plásticos 

rotulados

• Seque-os e guarde-os em sacos plásticos rotulados



Fibras Mordentes
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Nós precisamos

Receitas mordantes

Água quente para dissolver o mordente, para tratamento de água, 

para enxaguar

Mordente – sal metálico

Aditivos se for o caso para aumentar a propriedade dos mordentes

Tecidos e fios têxteis marcados, pesam, enrolam

Fogão para ferver

Panelas pequenas para dissolver o sal

Panela grande Panelas com tampa

Potes de medição - Potes de vidro, recipientes de plástico para medir 

a proporção de licor

Colheres e pinças - aço inoxidável, colheres de madeira, para mexer 

o licor

Ralador - Aço inox Para raspar pedra (alumínio) se for necessário

Balança Métrica/balança de cozinha/balança de laboratório para 

medir os mordentes,

Termômetro/termômetro de cozinha – para medir a temperatura da 

solução de corante de água.

Relógio – para medir o tempo para o mordente, tingimento

Câmera digital ou telefone para manter registros

Secadora de roupas – para secar as mercadorias

Fios Sintéticos Coloridos (veja se a cor não sangra)

Para marcar diferentes tipos de meadas (mesmo corante, mas 

mordente diferente)

Sacos Zipp – para guardar materiais

Etiquetas – para manter registros em sacos e potes

Caderno – para manter registros do processo de tingimento.

Pano de proteção – máscara, luvas cirúrgicas, macacão.

Antes de tingir

Nós fazemos:

• Prepare seus tecidos e fios:

- pesar o tecido (seco),

- pontuação,

- Pré-molhado (por pelo menos meia hora)

• Pesar a porcentagem de mordente (sal metálico) do tecido têxtil

• Dissolva o mordente – sal metálico – em água quente – mexa bem.

• Coloque a solução resultante em uma panela grande no fogão

- Adicione água o suficiente para cobrir todas as fibras

- Deixe espaço para as fibras se moverem facilmente.

- Aquecer a solução até 40ºC

• Adicione as fibras úmidas na panela

- Cozinhe a 90ºC para lã e seda

- Fervido para fibra celulósica

• Tempo – com base nas receitas

- Se for alume – 2 horas

- Podemos fazer um mordante frio

- Podemos mantê-lo durante a noite

- Se for cobre, ferro ou estanho pré-mordante – 1/2 hora, pós-mordante

não mais que meia hora

- Uma exposição mínima é melhor - o ferro danificará as fibras

• Retire o tecido/linhas e enxágue bem em água morna

- Rotule seu novelo – amarrando um fio colorido para identificar seu 

mordente

- Use em estado úmido para tingir (você pode usar meadas com 

mordentes diferentes no mesmo pote – se isso você tiver que rotular a 

meada para reconhecer depois)

- Mantenha-os em estado úmido no freezer em sacos plásticos 

rotulados

- Seque-os e guarde-os em sacos plásticos rotulados

Observação:

Lave muito bem suas panelas e ferramentas

• restos podem arruinar sua cor na próxima vez

• eram pano de proteção
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Modificador de cor

Melhor tentar com:

Cinza de madeira (alcalina) e suco de limão (ácido de pavio)

• separadamente (em uma jarra/pote/backet diferente)

• Dissolva o modificador de cor em água quente

• Adicione água suficiente para cobrir todos os fios e tecidos

• Adicione em sua panela os materiais têxteis recém-tingidos
quentes - espremidos suavemente.

Não os lave

• Deixe-os descansar um pouco

• se for solução alcalina não mais que meia hora (fibras de
proteína)

• Leve-os para fora

• Enxague bem

• Seque-os

Ao mesmo tempo com tingimento

mordente é adicionado durante o banho de corante

o banho de tintura não pode ser usado novamente

depois disso

Nós fazemos:

• Pesar a porcentagem de mordente (sal metálico) do tecido têxtil

• Dissolva o mordente – sal metálico – em água quente – mexa bem.

• Adicione a solução resultante em banho de corante

• Mexa suavemente

• No final – retire as fibras

• Enxague bem

• Seque-os

Pós-mordente – após o tingimento

• o mordente é adicionado no final do banho de tintura – os últimos 20 minutos

ou

• separadamente em um pote diferente - se for separadamente, o banho de 

corante pode ser reutilizado

Nós fazemos:

• Dissolva o mordente em água quente

• Adicione água suficiente para cobrir todos os fios e tecidos

• Adicione em sua panela os materiais têxteis recém-tingidos quentes -

espremidos suavemente.

Não os lave

• Deixe-os descansar um pouco

- se for ferro - não é necessário mais de meio litro (fibras de proteína)

• Leve-os para fora

• Enxague bem

• Seque-os
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Mordente
Percentag

em
Assistente

fibras modificador de cor

proteínas Celulose ácido base

Alúmen

KAl(SO₄)₂x 12H2O

10 – 20% 

creme de tártaro KC₄H₅O₆
apenas com lã

carbonato de sódio Na₂CO₃ 2-

6%

Taninos / Myrobalan 5% apenas 

com celulósico

Lã – x + crem de tártaro

X +creme de tártaro + 

2% de carbonato de 

sódio

x 15% + carbonato de sódio 6%

x 15% + myrobalan 5%

Tanino primeiro +

5%

X

Ácido Cítrico cinza de madeira

Acetato de Alúmen
5 - 8%

giz de tanino - X Ácido Cítrico cinza de madeira

Cooper CuSO₄ 2 – 5%
Vinagre (ácido acético) 5%

Taninos
X 

X

X 
Ácido Cítrico cinza de madeira

Ferro FeSO₄
Acetato ferroso

Fe(CH₃CO₂)₂
2% Giz (carbonato de cálcio CaCO₃)

X

X 

X 

X + Carbonato de Cálcio 

(CaCO₃) 10%

Ácido Cítrico cinza de madeira

SnCl₂ 2 - 4%
creme de tártaro

Ácido oxálico

X

Melhor em proteína

Como pré mordante –

podemos usar água fria

X Ácido Cítrico cinza de madeira

Chrome Cr2K2O7

Altamente tóxico -

NÃO use a menos 

que seja necessário

2 – 4 % Melhor em lã X Ácido Cítrico cinza de madeira



https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

Fibras mordantes – Seque-as e guarde-as em sacos plásticos 

rotulados



Fontes naturais - solução de estoque de corante
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• Fontes naturais

• Plantas e galhos, raízes, cascas e coníferas, 

frutas, flores, insetos

• Seco ou fresco (se for fresco tem que usar uma 

quantidade maior do que seco)

• Quantidade – quanta fonte natural usamos?

Para cores mais profundas, temos que usar fontes mais 

naturais, como mais de 200%.

• É uma porcentagem do Peso do tecido têxtil

• Ex. Não mais que 25% Cochonilha, 50% Mais 

Louca, 100% Cosmos, 400% e assim por diante.

• Ex. 10g de casca de cebola – 10g de tecido –

100% de origem natural do tecido

• Como extraímos a matéria colorida das plantas

• Na maioria dos casos em um tratamento térmico 

aquático

• Deixe a planta descansar na água por um 

período de tempo.

• Refogue depois disso



Precisamos de:

• Fontes naturais

• Plantas e galhos, raízes, cascas e coníferas, frutas, flores, 
insetos

• Wágua de braço

• Vinagre (se for o caso)

• Escala

• Potes ou Balde – baldes de plástico, baldes esmaltados

• Moedor de café/pilão e almofariz/Ralador para moer: insetos, 
raízes e galhos

• Colheres e pinças - aço inoxidável, colheres de madeira,

• Mesa grande e proteção para mesa

• Helicóptero

• Forno

• Tempo

• Paciência

• Caderno – registre tudo
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Preparando as fontes naturais para extração de material corante
• Como o fazemos:

• Moer as fontes naturais

• Coloque a fonte natural separadamente em vasos grandes

• Coloque água morna por cima – o suficiente para cobrir tudo

• Deixe-os descansar um pouco – mais tempo é melhor – anote 

tudo, quantidade, tempo etc.

- Plantas e galhos, raízes, cascas e coníferas – pelo menos 

algumas horas

- frutas – esmague-as – deixe pelo menos algumas horas –

podemos adicionar dois copos de vinagre ou sumo de 

limão/5 litros (D. Cardon)

- flores, insetos – podemos usar diretamente

• Coloque a panela no fogo

- Se o nível de água estiver diminuindo, você pode 

adicionar mais - o suficiente para cobrir as plantas (não 

mais que isso)

Refogue por pelo menos duas horas

- Mexa delicadamente de vez em quando

• Coe a solução resultante

• Agora você tem a solução estoque ou o corante de banho 

pronto para tingir



https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

Tratamento de tingimento –
banho de tintura



Tratamento de tingimento –
banho de tintura
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A solução de banho de corante é a água colorida resultante da 

maceração e/ou fervura das fontes naturais

Podemos usar

• solução tensa – o resultado será uma cor uniforme

• Com a planta nele – o resultado será uma cor desigual

• O banho de tingimento pode ser reutilizado até esgotar a cor

• Podemos repetir o processo de tingimento no mesmo banho 

várias vezes – cada vez a cor será menos intensa.

• Anote em seu diário o número de banhos de tintura

• 1 o primeiro banho – ex fibras de lã branca/adicionar 

amostras tingidas

• 2 segundos banho – ex. fibras de lã branca/adicionar 

amostras tingidas

• Para manter registros de qual cor produzirá o segundo 

banho

• use a mesma quantidade de tecidos que usamos em 

primeiro lugar para o banho de tingimento original.

• use a mesma fibra natural de antes

• Adicione água se for necessário - apenas para cobrir 

seus fios



Tingimento
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Tintura direta

Nenhum mordente está envolvido - podemos usar o banho de tingimento com tecido não tratado

Corante mordente (corantes adjetivos) – envolve um sal metálico (mordente) para fixar as cores na fibra

Nós precisamos:

- pré - mordente tecido húmido + solução de banho de tingimento.

- ou

- tecido úmido + solução de banho de tintura + adicionar no final % de mordente

- ou

- tecido úmido + solução de banho de tintura + adicionar no final % mordente + % modificador de cor

Nós fazemos:

• Aquecer o banho de tintura

• Adicione o tecido têxtil úmido esfregado na água colorida

• Cozinhe tudo junto por pelo menos duas horas - mais tempo é melhor

- mexa delicadamente de vez em quando

- arejá-los de vez em quando

• Podemos obter bons resultados em solução fria, mas temos que deixar as fibras por um longo período de tempo (dias)

• Deixe esfriar a solução e o tecido

• Retire o tecido/linhas e lave-os bem em água morna

Nós precisamos:

• Banho de tintura

• Tecido têxtil húmido

- pesada

- marcou,

- tratado (se for um método de 

coloração pré-mordente)

• Grande pote

• Colheres

• Forno

• Termômetro

• Relógio

tecido úmido + solução de banho de 

tintura.

Nota

Não ferva Rubia Tinctorium – ela 

mudará de cor de avermelhada 

para marrom



Limpar Secar
• Nós precisamos

• Água morna atual

• Tecido tingido (estado úmido)

• Balde para enxaguar

• Detergentes

• Nós fazemos:

• Remova as fibras do banho de tintura

• Aperte-os suavemente

• Coloque-os no balde cheio de água morna

• Lave-os bem em água corrente

• Lave-os com um detergente suave

• Lave-os bem em água corrente até que a 
água esteja limpa
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• Nós precisamos

• Tecido úmido (tingido)

• Roupas secas

• Local escuro e bem ventilado

• Nós fazemos:

• Aperte-os suavemente

• Coloque-os na secadora de roupas

• Seque-os em um local de sombra 
marque seu tecido com fios coloridos 
para manter registros de suas receitas ou 
seu método de tingimento

• Nota:

A cor será mais clara do que 
quando molhada
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Índigo - Tintura de 
cuba



• Azul - Indigoferas, Isatis, Persa - corantes, etc.

• As fontes naturais mais conhecidas:

• Indigofera Tinctoria – América, Ásia, África

• Woad – fonte europeia para azul

• Como usamos o índigo:

• Folhas frescas – técnica do sal (misture as folhas frescas com sal, 
adicione o tecido e continue misturando à mão por um tempo – expor ao 
ar)

• Pigmento seco – extrato de folhas – cuba orgânica, cuba química etc. –
transforma o pigmento índigo insolúvel em solúvel por meio de um 
procedimento complexo chamado tintura de cuba.

• Quantidade de índigo:

• 1 - 10 g/l

• 1g para tom claro – 10 para tom escuro

• O resto dos ingredientes são calculados a partir da quantidade de índigo 
que usamos

• Princípio da cuba índigo

• Água (quente em primeiro lugar, manter até 50°C) + elemento alcalino + 
elemento redox + índigo

• pH cuba – 9,5 – 10pH para lã, maior para celulósico

• Meio alcalino (pH 9 – 10), precisamos de um meio alcalino para preparar 
a cuba (este ambiente alcalino deve ser mantido durante todas as 
prosas)

- cinzas de madeira, carbonato de sódio/carbonato de sódio 
(Na₂CO ₃), cal apagada (hidróxido de cálcio Ca(OH₂), ou soda 
cáustica/lixívia (hidróxido de sódio NaOH – muito poderoso, use 
com cuidado)
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Índigo - Tintura de cuba
Agente de remoção - elemento redox (para remover o oxigênio da água), 

temperatura quente constante da cuba.

- Frutose (pode ser frutas maduras, mel etc. (não faz açúcar industrial), 

materiais orgânicos – fará o processo de fermentação (retira o oxigênio da 

água) Cuba orgânica

- Cuba rápida 1-2-3 cuba – açúcar de frutas

- Cuba lenta – fermentação com materiais orgânicos ao longo do tempo

- Ditionite de sódio (hidrossulfito de sódio), dióxido de tioureia, ferro, zinco 

cuba química

- Você pode encontrar os dois últimos com o nome de cuba mineral

- A cuba de ferro é adequada apenas para fibra celulósica devido ao 

maior nível de pH da cuba

Para o índigo não é necessário fazer o tratamento mordente em suas 

fibras

Para obter cores como preto, mov ou verde, você deve tingir demais:

Para um melhor resultado é aconselhável tingir primeiro o índigo e 

depois o corante mordente (incluindo o tratamento das fibras mordentes) 

- J. Boutrup C. Eliss

Para preto – vermelho ex. ex mais bravo ou marrom. carvalho

Mov – ex vermelho. cochonilha

Verde – amarelo ex. Soldar
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For dyeing with indigo 

We need:

• Stove

• Kitchen scale   

• Pot with lid 

• Bucket
• to resist at 50ºC

• big enough for all your fibers

• Fill the bucket or the pot ¾ from its capacity. 

• Spoons – inox or wood  

• Jars – for prepper the solutions

• Clock – to measure time

• Thermometer – to measure the temperature stock 

solution

• pH paper – to measure the pH

• clothes dryer 

• Protection cloth

• well ventilate space

• Water – warm up to 50ºC

• Fabric (clean, scored, no mordansate, damp state) 

cellulosic or proteic.

• Indigo powder g/l

• Alkaline element g/l

• Redox element g/l 

• Vinegar 5% - for neutralize the alkaline solution
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Cuba química

fácil de trabalhar e aprender

• Você não pode alcançar tons mais profundos

• O elemento redox é uma substância química - use-os com 

cuidado

Envolvemos:

• Pó de índigo

• Elemento alcalino carbonato de sódio (Na₂CO₃) ou hidróxido 

de sódio (NaOH)

• Elemento redox ditionito de sódio (hidrossulfito de sódio 

Na2S2O4) ou dióxido de tioureia CH4N2O2S

• Por ex 3g/l para um tom claro de azul

• 3g de índigo

• 3g de carbonato de sódio

• 3g de ditionito de sódio Na2S2O

• Para uma cuba de cerca de 10l – 3g de índigo x 10l de 

água = 30g de índigo

1:2:3 cuba ou cuba rápida - receita Marcel 

Garcia

3 elementos envolvidos
- 1 pó de índigo – uma parte

- ex 1 g

- 2 Hidróxido de cálcio Ca(OH₂) - elemento alcalino - duas 

partes da quantidade de índigo

- ex. Se índigo é 1g, precisamos de 2g Ca(OH₂)
- 3 Frutose – elemento redox – partes de árvores de índigo,

- ex. Se índigo é 1g, precisamos de 3g de frutose

• Se fizermos uma cuba de 10l vamos calcular

• 1g de índigo x 10l de água – 10g de índigo

• se tivermos 10g de índigo - 20g de hidróxido de 

cálcio, 30g de frutose

• Se fizermos uma cuba de 10l de tom médio escuro, 

calcularemos

• 7g de índigo x 10l de água = 70g de índigo

• se tivermos 70g de índigo x 2 partes = 140g de 

hidróxido de cálcio,

• Se tivermos 70g de índigo x 3 partes = 210g de 

Frutose • Nota – tenha cuidado:

• Hidróxido de sódio é um produto químico muito perigoso 

– pode causar queimaduras no nível da pele
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Nós fazemos:

Cuba química
• Cozinhe a água medida - a quantidade de água que você precisa.

• Meça todos os seus ingredientes.

• Divida em dois o ingrediente redox.

• Hidratado dissolva seu pó de índigo – coloque água morna por cima

e misture bem.

• Hidratado dissolva seu carbonato de sódio (carbonato de sódio

Na₂CO₃) – coloque água morna por cima e misture bem.

• Misture os dois temas juntos – resultará em uma superfície metálica

de cobre.

• Coloque os ingredientes na água da cuba. – balde grande arquivado

¾ do seu volume - com água fervida - 50ºC

• Mova-se suavemente.

• Polvilhe o ditionito de sódio (um odor sulfuroso será liberado)

• Coloque a tampa por cima e mantenha por cerca de 20 minutos em

ambiente quente a cerca de 40 – 50ºC (não ultrapasse essa

temperatura).

• Sua solução está pronta para uso quando sua solução estoque tiver

uma cor marrom amarelada

• sua solução deve ter uma medição de pH de 8 a 9,5 com

papel de pH.

• Se ainda estiver azul, adicione mais elemento redox.

• Se o pH estiver muito alto, diminua adicionando água

morna

Nós fazemos:

Cuba rápida – cuba orgânica

• Cozinhe a água medida - a quantidade de água que você precisa.

• Meça todos os seus ingredientes

• Coloque-os em potes resistentes ou pequenos recipientes (marque 

seus potes)

• Dissolva seus ingredientes (em frascos) com água quente (da sua 

água fervida)

• Coloque os ingredientes dissolvidos em um balde/panela grande 

(preenchido com a água quente da sua panela ¾ do )

• Mexa bem com movimentos circulares – tome cuidado para não 

adicionar oxigênio à sua cuba, mantenha a colher abaixada ao 

mexer.

• Aguarde 30 minutos

• Mexa novamente

• Coloque a tampa em cima do seu balde

• Deixe esfriar lentamente a 40 - 50ºC

• Sua solução está pronta para uso quando sua solução estoque 

apresentar uma cor marrom amarelada, uma camada metálica na 

superfície e borbulhar. (remover a bolha) sua solução deve ter uma 

medida de pH de 9,5 a 10 com papel de pH.

Pode levar de algumas horas a 2 dias

Se ainda estiver azul, adicione mais elemento redox
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Tingir seu tecido em sua cuba já feita

• Mergulhe suas fibras úmidas na panela (lentamente)

• mexa delicadamente para que a cor adira às fibras por 20 

minutos

• certifique-se de que suas fibras estejam completamente 

cobertas com solução de corante

• Retire-os lentamente da cuba

• Exponha-os completamente ao ar.

• No início os fios serão verde amarelado

• Coloque-os em água fria para remover a cor não fixa das fibras

• Retire-os - aperte suavemente o excesso de água

• Exponha-os completamente ao ar.

• Eles vão ficar azuis

• Para uma cor mais profunda, repita a imersão e o procedimento por 

várias vezes

• Tenha cuidado para não adicionar oxigênio em seu tanque de 

tingimento ao mergulhar suas fibras

No fim

• Enxague bem os fios

• Neutralize seus fios tingidos em uma solução ácida (para 

remover o excesso de resíduos alcalinos)

• 5% de vinagre em água

• Enxagüe novamente

• Lave-os com um detergente suave

• Esprema o excesso de água

• Seque-os

• em local bem ventilado

• Os tecidos e fios devem estar completamente abertos, 

desdobrados

• Complete expondo ao ar.



Tempo

A hora é crucial - Respeite suas receitas

• Prepare seus tecidos no mínimo 30
minutos - depende do que você deseja
tingir

• Pontuação – 1 – 4 horas

• Mordante/pós-mordente – desde poucos
minutos se for pós-mordente até um dia

• Prepare sua fonte natural - de uma hora a
três dias ou ainda mais

• Banho de tintura – de uma hora e meia a
alguns dias (em solução morna)

• Enxágue – 20 minutos

• Seco – até 24 horas
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Natural dyes 
http://pictures.4ever.eu/technology/historic-clocks-

207325



Sugestões para você começar:
você pode encontrar esses corantes naturais em forma bruta em mercearias e fornecedores 
especializados de corantes

• Tintura de cuba

• Índigo – azul (cuba índigo)

• Tintura direta

• Cúrcuma – amarelo um 
corante direto – corante não 
mordente

• Corante Mordente: (Alúmen 
mordente, Ferro, Cobre, 
Estanho)

• Cascas de cebola vermelha e 
amarela – uma gama de cores 
– de amarelo a marrom 
escuro.

• Tagets/calêndula – uma gama 
de amarelo

• Madder – uma gama de cores 
– laranja, vermelho, marrom.

• Pele de abacate – uma gama 
de delicado rosa verde 
marrom.

• Cochonilha - uma gama de 
violeta vermelho
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Marigold,                          Madder,                    Cochineal Turmeric indigo



Minhas experiências: em: seda - tecido, lã - fios, algodão - fios e tecidos receitas com base na aula de 
Ina Vanden Berghe descrita por Irina Petroviciu em "Estabelecimento de materiais de referência comuns" în
rapportul COST G8 Análise não destrutiva e teste de objetos de museu nota: a cor que você vê é um pouco 
mais clara que a real

Pink, red, violet Yellow, orange, green –

brown 

Greenish, Violet, Blue, Light brown, brown, grey 

• Cochineal - Dactylopius

coccus – 25%

• Madder – Rubia Tinctorium

50%

• bilberry, wimberry,

whortleberry – Vaccinium

myrtillus berries (not a real

dye stuff) 100%

• Sumac fruit- Rhus typhina

300%

• Turmeric - Curcuma longa

• Targetes Marigolds –

Targetes erecta and patula

500%

• Yellow Onion – Allium cepa

– 100%

• Red Onion Allium cepa –

100%

• Alder buckthorn, Glossy

buckthorn, Breaking

buckthorn – Rhamnus

frangula

• Common Buckthorn,

Purging Buckthorn –

Rhamnus cathartica –

500%

• Beetroot – Beta vulgaris

(not a real dye stuff) 100%

Indigo - Indigofera tinctoria

Red Cabbage – Brassica

oleracea – 200%

Common Privet – Ligustrum

vulgare -

Nettle - Urtica dioica - 100%

Horse chestnut – Aesculus

hippocastanum 100%

Walnut – Juglans regia 100%

Sumac leaves – Rhus typhina

100%

Avocado - Persea americana

pink reddish light brown 100%
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Recipes - number identification R

R 1 - Without mordant R 2 R 3

pre mordanting

R 4

pre mordanting

R 5

Post mordanting

R 6

Post mordanting

R7

Post mordanting

Protein/vegetables Vegetables Protein Vegetables Protein/vegetables Protein/vegetables
Protein/vegeta

bles
Without mordant Sumac Alum KAl(SO2)2x12H2O)

20% +

Cream of tartar 10% +

soda ash (Na2CO3) 2%

Alum KAl(SO2)2x12H2O)

20% + soda ash (Na2CO3)

6%

Iron FeSO4x7H2O 3% + cream of

tartar 6%

Copper 5% CuSO4x5H2O Tin SNCl2 3% + 3%

cream of tartar 3%

Combine recipes – pre mordanting + post mordanting; post mordanting + color modifier acid/alkaline;

R 3:5, R3:5, R3:6
Pre - mordanting + color modifier

R 4:5, R4:5, R4:6
Pre - mordanting + color modifier

R 5:10, R5:11
Post mordanting + color modifier

R 6:10, R6:11
Post mordanting + color modifier

R 7:10, R7:11
Post mordanting + color modifier

Protein Vegetables Protein/vegetables Protein/vegetables Protein/vegetables

Alum 20% + cream of tartar 10% +

soda ash 2%

Dye

3% FeSO4x7H2O + 6% cream of tartar

Alum 20% + soda ash 6%

Dye

Iron 3% + cream of tartar 6%

R 5:10

FeSO4x7H2O 3% + cream of tartar 6%

+ Citric Acid

R 6:10

Copper 5% + color modifier Citric

Acid

R 7:10

Tin 3%+ cream of tartar 3% + color

modifier Citric Acid

Alum 20% + cream of tartar 10% +

soda ash 2%

Dye

Copper 5%

Alum 20%+ soda ash 6%

Dye

Copper 5%

R5:11

FeSO4x7H2O 3% + 6% cream of tartar

+ color modifier Wood ash

Copper 5%+ color modifier Wood

ash

Tin 3% + cream of tartar 3% + color

modifier Wood ash

Alum 20% + cream of tartar 10% +

soda ash 2%

Dye

Tin 3% + cream of tartar 3%

Dye

Tin 3% + cream of tartar 3%

Recipes with no mordant - treated with color modifier

R8 R9 R10 R11 R 12 ocazional

Protein/vegetables Protein/vegetables Protein/vegetables Protein/vegetables Protein/vegetables
Vinegar (acid) Salt (alkaline) Citric (acid) Wood ash (alkaline) Sour cabbage liquid (acid)



Alder buckthorn, Glossy buckthorn, Breaking buckthorn 
– Rhamnus frangula – casca 100%, esfarelado, meio dia
em água morna, banho de tintura fervido por 2 horas, 
primeiro banho

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

No color  No mordant,   alum

No color,          No mordant,     alum           Iron                   iron+             iron              Copper          Copper Copper Tin                    Tin tTn
citric             wood ash                              citric          wood ash                  citric          wood ash 

Vinegar             Salt          Citric Acid    Wood ash



Ramos de maçã - Malus domestica 100%, 3 dias em 
água morna, fervida por 2 horas, banho de tintura 
fervido por 2 horas primeiro banho
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No color  No mordant,   alum

No color,          No mordant,     alum           Iron                   iron+             iron              Copper          Copper Copper Tin                Tin tin
citric             wood ash                              citric          wood ash                  citric          wood ash 

Vinegar         Salt            Citric Acid    Wood ash     Sauer  cabbage liquid 



Abacate - Persea americana - peles 100%, fervida por 2 
horas, banho de tintura 2 horas primeiro banho
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No color, No mordant, alum

No color, No mordant, alum                Iron                   iron+         iron              Copper          Copper Copper Tin           Tin tin
citric          wood ash                              citric          wood ash                         citric  wood ash 

Vinegar       Salt                Citric Acid        Wood ash     Sauer  cabbage liquid 
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No color  No mordant,   alum

No color,          No mordant,     alum           Iron                   iron+             iron              Copper          Copper Copper Tin              Tin tin
citric             wood ash                              citric          wood ash                  citric          wood ash 

Vinegar         Salt                Citric Acid    Wood ash     Sauer  cabbage liquid 

Beterraba – Beta vulgaris (não é um corante real) 
100%, cortado em pedaços pequenos
fervido em água por 1 hora, banho de corante – fervido 
por 2 horas, primeiro banho



Mirtilo, mirtilo, uva-do-monte – bagas de Vaccinium
myrtillus (não é um corante real) frutas frescas 
100%, esmagadas, fervidas por 2 horas, banho de 
tintura fervido por 2 horas, primeiro banho
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No color,         No mordant,                alum                        Iron                                  Copper        Tin                                      Vinegar                     Salt                         Citric Acid           Wood ash

No color , No mordant,   alum



Cochonilha - Dactylopius coccus insetos secos 25%, 
moído, fervido por 2 horas, banho de tintura 2 horas 
primeiro banho
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No color      No mordant,   sumac,  alum

No color,          No mordant,     sumac          alum                      Iron                         Copper             Tin                  Vinegar                Salt                 Citric Acid      Wood ash 
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No color  No mordant,   alum

No color,          No mordant,     alum           Iron                   iron+             iron              Copper          Copper Copper Tin              Tin tin
citric             wood ash                              citric          wood ash                  citric          wood ash 

Vinegar         Salt                Citric Acid    Wood ash     Sauer  cabbage liquid 

Espinheiro Comum, Espinheiro Purgante – Rhamnus
cathartica – 500% 100%, esmagado, fervido por 2 horas, 
espremido, banho de tintura 2 horas, primeiro banho



Centáurea ou botão de bacharel Centaurea
cyanus, - flores secas 100%, fervidas por 2 
horas, banho de tintura 2 horas primeiro banho
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No color,         No mordant,    alum                Iron                   iron+         iron              Copper          Copper Copper Tin           Tin tin
citric          wood ash                              citric          wood ash                      citric          wood ash 

Vinegar    Salt    Citric Acid  Wood ash     Sauer  cabbage liquid 

No color , No mordant,   alum



Castanha-da-índia – Folhas e cascas de Aesculus
hippocastanum 100%, fervidas por 2 horas, banho 
de tintura 2 horas primeiro banho
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No color , No mordant,   alum

No color,      No mordant,     alum              Iron                   iron+                  iron              Copper          Copper Copper Tin                 Tin Tin
citric                   wood ash                              citric          wood ash                  citric          wood ash 

Vinegar         Salt                Citric Acid    Wood ash
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No color  No mordant,  sumac  alum

No color,                   No mordant,            sumac                 alum                            Iron   Copper                            Tin                              Vinegar                           Salt

Madder – Rubia Tinctorium – raízes
50%, 2 horas em água morna, 2 horas em água fervida, 
banho de corante - 2 horas fervidas em água e deixadas 
durante a noite. primeiro banho



Urtiga - Urtica dioica – folhas secas 100%, fervidas em 
água, banho de tintura – fervidas por 2 horas primeiro 
banho
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No color  No mordant,   alum

No color,          No mordant,     alum           Iron                   iron+             iron              Copper          Copper          Copper Tin                Tin Tin
citric             wood ash                              citric          wood ash                  citric          wood ash 

Vinegar         Salt            Citric Acid       Wood ash     Sauer  cabbage liquid 



Cebola Vermelha – Allium cepa peles secas 100%, 2 
horas em água morna, fervida por 2 horas, banho de 
tintura 2 horas primeiro banho
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No color  No mordant,   alum

No color,          No mordant,     alum           Iron                   iron+             iron              Copper          Copper Copper Tin                    Tin tin
citric             wood ash                              citric          wood ash                  citric          wood ash 

Vinegar         Salt                Citric Acid    Wood ash     Sauer  cabbage liquid 



Targetes Marigolds – Targetes erecta e patula
500%, flores frescas fervidas por 2 horas, banho 
de tintura 2 horas primeiro banho
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No color  No mordant,   alum

No color,          No mordant,     alum           Iron                   iron+             iron              Copper          Copper Copper Tin                    Tin Tin
citric             wood ash                              citric          wood ash                  citric          wood ash 

Vinegar         Salt                  Citric Acid              Wood ash    



Repolho roxo – Brassica oleracea L – não é um 
verdadeiro corante cortado em pedaços pequenos 100%, 
fervido em água, banho de corante – fervido por 2 horas 
primeiro banho
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No color  No mordant,   alum

No color,          No mordant,     alum           Iron                   iron+             iron              Copper          Copper Copper Tin                Tin Tin
citric             wood ash                              citric          wood ash                  citric          wood ash 

Vinegar         Salt            Citric Acid    Wood ash     Sauer  cabbage liquid 



Sumac fruta - Rhus typhina 300% em água morna 
por 3 horas, fervida em água, banho de tintura -
brilho 2 horas primeiro banho
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Vinegar                         Salt            Citric Acid           Wood ash     
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No color  No mordant,   alum

No color,          No mordant,     alum           Iron              iron+             iron              Copper          Copper Copper Tin                    Tin Tin
citric             wood ash                              citric          wood ash                       citric                    wood ash 

Vinegar         Salt                Citric Acid    Wood ash

Nogueira – Juglans regia cascas e folhas secas
100%, 2 horas em água morna, 2 horas em água fervida, banho 
de tintura - 2 horas, primeiro banho
sem necessidade de mordente - modificadores de mordente e 
de cor foram usados para mudar a cor



Cebola Amarela – Allium cepa peles secas 100%, 2 
horas em água morna, fervida por 2 horas, banho de 
tintura 2 horas primeiro banho
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No color , No mordant,   alum

No color,          No mordant,     alum           Iron                   iron+             iron              Copper          Copper Copper Tin                    Tin tin
citric             wood ash                              citric          wood ash                  citric          wood ash 

Vinegar         Salt                Citric Acid    Wood ash     Sauer  cabbage liquid 



Corante direto - Curcuma - Curcuma longa - raízes 
100%, fervido em água, banho de corante - fervido por 2 
horas primeiro banho
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Sem cor Sem mordente



Indigo - corante Indigofera - 6g índigo/l
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Sem cor



Good to know

• Try to find out good useful information about the plant that 
you are using for dye

• Not all plants are stable in time
• Fruits like blueberry and other berries are good for learning but 

they are not real dyestuff
• Cabbage and beetroot are in the same category
• Test your color light fast – you may dye a small sample and 

expose half of the dyed fabric in light. Monitor it  for a couple of 
weeks. See the result

• For a better information about the plant I suggest you look in 
the comprehensive and extensive book of Dominique Cardon 
“Natural dyes sources, tradition, technology, science.” 
Boutrup Joy, Ellis Catharine - “ Art and Science of Natural 
Dyes” https://www.ellistextiles.com/resources/, and Jenny 
Dean book “Wild Colour” and site 
https://www.jennydean.co.uk/ and the rest of the books and 
website and facebook working group listed in references.

• Patience, Keep practice, Enjoy and Learn each time 
something 

https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

https://www.ellistextiles.com/resources/
https://www.jennydean.co.uk/


https://crosswarp.hua.gr                                                              
Natural dyes 

Fornecedores de corantes 

especializados online
Algumas sugestões

• https://www.griffindyeworks.com/product-

category/dyeing/

• http://www.wildcolours.co.uk/html/natural_dy

es.html

• https://botanicalcolors.com/product-

category/natural-dyes/

• https://maiwa.com/collections/natural-dyes

• https://www.georgeweil.com/materials/dyes/

natural-dyes-2/

• https://www.kremer-

pigmente.com/en/shop/dyes-vegetable-

color-paints/natural-organic-dyes-vegetable-

color-paints/

• https://www.suzannedekel.com/natural-dyes

• E muitos mais

http://www.wildcolours.co.uk/html/natural_dyes.html
http://www.wildcolours.co.uk/html/natural_dyes.html
https://botanicalcolors.com/product-category/natural-dyes/
https://maiwa.com/collections/natural-dyes
https://www.georgeweil.com/materials/dyes/natural-dyes-2/
https://www.kremer-pigmente.com/en/shop/dyes-vegetable-color-paints/natural-organic-dyes-vegetable-color-paints/
https://www.suzannedekel.com/natural-dyes
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