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O presente trabalho visa demonstrar os resultados do tingimento com diferentes tipos de corantes naturais, que foram realizados no Projeto de Pesquisa intitulado 'Tingimento

com corantes naturais provenientes de descartes de matéria-prima natural’. O projeto tem como objetivo geral realizar treinamento aos alunos participantes, para resgatar o

trabalho artesanal de tingimento com corantes naturais, e possibilitar a investigação sobre novas tonalidades obtidas de diferentes tipos de matéria-prima. É uma prática  que traz

benefícios, pois ao adquirir a matéria-prima do tingimento na natureza, diminuirá encargos de custo dos fios já tingidos, além disso, a contribuição ao meio ambiente é

indispensável, já que indústrias têxteis estão entre as maiores poluidoras de afluentes e do ar ao emitir gases tóxicos gerados pela combustão nos equipamentos usados no

beneficiamento de fios. O percurso metodológico do projeto foi desenvolvido através da pesquisa bibliográfica e tem como referência primária, a dissertação intitulada "Corantes

naturais do Cerrado para a produção do design de superfícies têxteis desenvolvidos com teares manuais: região de Carmo do Rio Claro-Furnas/MG", da professora autora e

orientadora do mesmo, além do livro Corantes Naturais da Flora Brasileira –“Guia prático de tingimento com plantas”, de Eber Lopes Ferreira. Nestes materiais os alunos tiveram

embasamento teórico para a elaboração e produção de artigos científicos. E os resultados foram obtidos com pesquisa experimental, onde os participantes produziram sob

orientação da professora orientadora, cartelas de cores com os resultados dos tingimentos produzidos com casca de jabuticaba, folhas de espinafre, serragens de jatobá,

serragens de roxinho e serragens de eucalipto.  A pesquisa de campo foi na Fazenda e Restaurante Comunitário da Universidade, para coleta, pesagem e análise de descartes

naturais. Além da análise da pesquisa sobre os descartes da indústria moveleira, do professor responsável Ms. William Graciano, onde foram identificadas as indústrias que

permitem o recolhimento das serragens, e os tipos de madeira que mais são usados pelas mesmas. Através do treinamento e capacitação oferecidos pela professora orientadora,

os alunos participantes aprenderam a executar o tingimento com corantes naturais, que possibilitará também a realização de testes com novas espécies para obtenção de novas

tonalidades de corantes naturais. Com a finalidade de reaproveitar serragens que são descartadas pela indústria de móveis rústicos da cidade junto de vegetais e frutas

eliminadas no restaurante universitário e na Fazenda, para extração dos corantes naturais, este projeto caracteriza-se como uma pesquisa de cunho diretamente sustentável. 
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