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1.
introdução

4 51. Introdução
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tingimento

O tingimento é uma técnica milenar que passou por diversas modificações 

e estudos ao longo dos anos, desde a sua forma natural, até chegar aos 

processos atuais de tingimento, com corantes sintéticos.

Com grande poder de expressão, o mundo do tingimento abre diversas 

possibilidades. Este pode ser um simples reforço da cor original do tecido 

ou até a execução dos mais diversos tipos de técnicas aplicadas em moda, 

decoração, artesanato, acessórios. São infinitas possibilidades.

Esta apostila irá abrir as portas deste universo de cores e, para isso, foi 

dividida em 5 etapas: identificação do tipo de fibra do tecido, quantidade de 

produto que deve ser utilizada, produtos para tingimento, mistura de cores 

e técnicas de tingimento.

O objetivo é trazer inspiração para o seu dia, despertar um novo hobby, 

auxiliar na customização de uma peça ou, quem sabe, gerar uma opção 

de renda. 

Crie, empreenda e divirta-se!

Guaranita
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passo 1: como identificar a fibra do tecido

2. Por onde devo começar?

Corte um pequeno pedaço do tecido, torça-o em forma de fio e queime-o 

na ponta. Depois, apague e cheire.

Atenção   Não é recomendado o tingimento de peças com mais de 10% 

de poliéster em sua composição. O tingimento desta fibra só é possível 

mediante a altas temperaturas e/ou ambiente industrial.

   PURO ALGODÃO | Use Tiracor, Tingecor e Fixacor
Cheira a papel queimado e se desmancha como fuligem.

   ALGODÃO COM POLIÉSTER | Use Tiracor e Tingecor
Cheira a papel queimado, formando uma bolinha dura e escura na ponta. O resultado será uma 

tonalidade mais clara e mesclada.

   LÃ NATURAL E SEDA NATURAL | Use Tiracor e Vivacor
Cheiram a cabelo queimado e se desmancham como fuligem.

   MESCLA DE SEDA COM SINTÉTICOS | Use Vivacor e Sintexcor
Cheira a cabelo queimado, formando uma bolinha clara na ponta.

   POLIAMIDA (NYLON) E LYCRA | Use Vivacor  
Cheiram a plástico queimado, formando uma bolinha clara na ponta.

corantesguarany.com.br
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passo 2: quantidade de produto dicas extras

Identificada a fibra e o tipo de produto a ser utilizado, pese o tecido SECO, 

a fim de determinar a quantidade necessária de corante.

Biquini

Calça Adulto

Calça Jeans

Calça Jeans Infantil

Camiseta 1/2 Manga

Camiseta Regata

Fronha

Lençol Casal

Lençol Solteiro

Maiô

Short

Sunga

Toalha Banho

Toalha Rosto

100g 1/3

700g 2 e 1/3

800g 2 e 2/3

450g 1 e 1/2

100g 1/3

80g 1/4

180g 2/3

500g 1 e 2/3

300g 1

200g 2/3

100g 1/3

50g 1/6

800g 2 e 2/3

180g 2/3

Na ausência de balança doméstica, citamos na tabela a seguir pesos 

aproximados de algumas peças.

Lembre-se   que um tubete é suficiente para 300 gramas de tecido, ou seja, 

divida o peso da roupa (em gramas) por 300 e obtenha quantos tubetes 

serão necessários. Exemplo: 900/300 = 3 tubetes

PEÇAS PESO APROXIMADO Nº DE TUBETES

2. Por onde devo começar?

1

2

3

4

5

Agite bem o frasco.

Para abrir os tubetes, use o cabo de uma colher de chá.

Sempre lave a roupa antes de tingi-la.

Coloque a roupa no banho de tingimento ainda úmida e sem torcê-

la. Se os tecidos tiverem estampas e silkscreen, estes permanecerão 

depois do tingimento.

Para tecidos mesclados, utilize Tingecor e Vivacor no mesmo banho.

CARTELA DE CORES
Acesse corantesguarany.com.br, baixe o material 
completo e aprenda as receitas de cores!



113. Tingecor

inspiração

Veja o que você pode criar com Tingecor.
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Especial para tingir tecidos como algodão, linho, rami, cânhamo, juta, rayon 

e viscose.

Disponível em 19 cores. Saiba mais e aprenda a fazer as misturas, baixando a cartela de cores 

no site: corantesguarany.com.br

3.
Tingecor

1

2

3

5

4

Dissolva o Tingecor em água fervente.

Misture o Tingecor dissolvido em um recipiente com água

quente o suficiente para cobrir a peça a ser tingida.

Lave a peça e, ainda úmida, mergulhe no banho de tingimento, 

mexendo sempre por 30 minutos. Mantenha sob fervura.

Retire a peça do banho e enxágue bem em água corrente.

Coloque no Fixacor por 30 minutos, seguindo as instruções

da embalagem

instruções de uso

10

Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany
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134. Vivacor
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inspiração

Crie, empreenda e divirta-se com Vivacor!

12

Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany

Especial para tingir tecidos como poliamida (Nylon), lycra, lã e seda naturais.

Dissolva o Vivacor em água fervente.

Misture o Vivacor dissolvido em um recipiente com água quente o 

suficiente para cobrir a peça a ser tingida.

Lave a peça e ainda úmida, mergulhe no banho de tingimento, 

mexendo sempre por 30 minutos, mantendo a água quente.

Após os 30 minutos, retire o tecido ou peça do banho e

enxágue bem.

Seque à sombra ou na secadora de roupas.

instruções de uso

4.
Vivacor

Disponível em 18 cores. Saiba mais e aprenda a fazer as misturas, baixando a cartela de cores 

no site: corantesguarany.com.br

1

2

3

5

4



inspiração

Botões, palha, pérolas... Surpreenda-se com os resultados do Sintexcor!

155. Sintexcor14
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Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany

1

2

3

5

4

Dissolva o Sintexcor em água fervente.

Misture o Sintexcor dissolvido em um recipiente com água 

quente o suficiente para cobrir a peça a ser tingida.

Se for tecido, lave previamente a peça a ser tingida.

Mergulhe no banho de tingimento, mexendo sempre por 

30 minutos, mantendo sob fervura.

Após os 30 minutos, retire o tecido ou peça do banho 

e enxágue bem.

instruções de uso

Corante indicado para tingir peças de acrílico e acetato para os segmentos 

de Moda e Decoração.

5.
Sintexcor

Disponível em 18 cores. Saiba mais e aprenda a fazer as misturas, baixando a cartela de cores 

no site: corantesguarany.com.br
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Apostila básica de tingimentocorantesguarany.com.br

Corante para tingir tecidos jeans (100% algodão).

instruções de uso

1

2

3

5

6

4

Dissolva o Colorjeans em água fervente.

Misture o Colorjeans dissolvido em um recipiente com água

quente o suficiente para cobrir a peça a ser tingida.

Lave a peça e ainda úmida, mergulhe no banho de tingimento,

mexendo sempre por 30 minutos, mantendo sob fervura.

Após os 30 minutos, retire o tecido ou peça do banho e

enxágue abundantemente com água quente e sabão.

Coloque no banho de Fixacor por 30 minutos, seguindo as

instruções da embalagem.

Enxágue e deixe secar à sombra.

6.
Colorjeans

inspiração

Recupere e customize peças com Colorjeans!

Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany

Disponível em 3 cores: Azul Índigo, Verde e Preto.
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Mantém a cor da sua roupa nova por mais tempo! O tratamento com 

Fixacor é aconselhável para tecidos de “fibras naturais” novos ou retingidos.

7.
Fixacor

1

2

3

4

Dissolva o Fixacor em água fria (cerca de 22 °C) suficiente para

cobrir o tecido.

Mergulhe o tecido previamente molhado (sem torcer) neste

banho por 30 minutos, mexendo de vez em quando.

Retire e enxágue.

Deixe secar à sombra ou na secadora de roupas.

O Fixacor forma uma fina película que protege os tecidos contra o

desbotamento, assim como prolonga a fixação da cor após o

tingimento. Indicado para utilização após o tingimento com Tingecor

e/ou Colorjeans. No caso de tecidos novos, é importante antes da

primeira lavagem para prolongar a fixação das cores no tecido.

instruções de uso

inspiração

Use sempre Fixacor, para garantir a fixação da cor em peças de fibras naturais!

Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany

7. Fixacor
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Descolorante para fibras naturais, indicado no tratamento 

prévio de tecidos que serão retingidos.

8.
Tiracor

Atenção   O Tiracor não descolore jeans, brins utilizados em roupas industriais, microfibras, 
poliamida (Nylon), poliéster e outras fibras sintéticas.

1

2

3

4

Em um local ventilado, ferva água suficiente para cobrir totalmente 

a peça de roupa que deseja descolorir ou roupas brancas que queira 

renovar o branco que foi perdido com o tempo.

Dissolva o Tiracor na água fervente.

Mantenha o fogo ligado e mergulhe a peça previamente molhada 

nesse banho, mexendo por 15 minutos.

Após os 15 minutos, retire a peça do banho, enxágue abundantemente 

e seque à sombra.

Não prejudica a fibra dos tecidos e devolve a cor branca que foi 

perdida com o tempo.

instruções de uso

21

inspiração

Com o Tiracor é possível ainda criar lindos efeitos de descoloração.

Confira tutoriais em youtube.com/corantesguarany

8. Tiracor



22 21

Apostila básica de tingimentocorantesguarany.com.br

2310. Tipos de tingimento 

tingimento para mudar a cor gasta pelo uso

O uso e a lavagem constantes podem desbotar a cor de uma peça. 

Recomendamos a utilização dos corantes Guarany para ressaltar 

novamente as cores atenuadas.

tingimento para criar efeitos especiais

Podem ser utilizadas técnicas como Tie-Dye, Mahaju, Shibori, Batik, 

Ombré etc.

9. como misturar as cores

10. tipos de tingimento

Neste caso, observe a cor original do tecido, lembrando que:

tingimento para mudar cor do tecido

AMARELO

AMARELO

AZUL

AZUL VIOLETA

MARROM

VERMELHO

VERMELHO

VERMELHO

VERDE

VERDE

LARANJA

Tingecor, Vivacor e Sintexcor dispõem de cores base e cores padrão. 

Com as seis cores base (vermelho, amarelo, turquesa, marinho, violeta e 

preto), você poderá obter infinitos tons.

CARTELA DE CORES
Para combinar as cores, siga as receitas apresentadas em 

nossa cartela, disponível em corantesguarany.com.br
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técnicas de tingimento decorativo

DOBRADOS EM 

QUADRADOS E 

AMARRADO 

(EFEITO XADREZ)

ANÉIS

(EFEITO MANDALA)

Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany

TROUXINHAS 

DISTRIBUÍDAS

 (EFEITO MANDALAS)

BOLA AMARRADA

(EFEITO MARMORIZADO)

NÓ MAIOR CENTRAL E 

PEQUENOS NÓS PELAS 

PONTAS (EFEITO MANDALA)

DOBRADOS PELAS 

PONTAS E 

AMARRADOS EM 

INTERVALOS 

IRREGULARES 

(EFEITO LINHAS)
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Tie-dye
Talvez a mais antiga e conhecida das técnicas, consiste em

amarrações e nós que preservam as áreas para não receberem o

corante e formar desenhos. Muito utilizada em Moda e Decoração.

1

2

3

5

6

4

Amarre objetos, franza, amasse ou faça nós no tecido ou peça.

Enrole ao redor com barbante ou elástico para que não se

desmanche.

Umedeça e coloque no banho de tingimento por 30 minutos.

Se quiser, amarre em novos lugares para conservar a primeira

cor e tinja novamente.

Se tiver feito o tingimento com Tingecor, utilize o Fixacor

conforme instruções da embalagem, deixando a peça imersa

por 30 minutos.

Retire, enxágue e seque à sombra.

como fazer

A peça pode ser branca ou tingida em uma cor clara.

Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany

212710. Tipos de tingimento 
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Mahaju

28
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Técnica baseada em dobras que permitem obter efeitos variados

e repetidos. Quantas forem as dobras feitas no tecido ou peça,

tantas vezes o efeito se repetirá.

1

2

3

5

6

7

4

Dobre o tecido ou peça em sanfona: para frente e para trás.

Envolva com um barbante para que as dobras não se

desmanchem.

Prepare o banho de tingimento.

O Mahaju pode ser com 1 ou mais cores.

Após 30 minutos necessários para cada cor, retire, enxágue e desfaça 

os amarrados.

Aplique o Fixacor se tiver utilizado o Tingecor, seguindo as

instruções da embalagem.

Retire da fixação, enxágue e seque à sombra.

como fazer

Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany
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Shibori
Técnica que utiliza alinhavos franzidos para criar imagens e preservar silhuetas.

1

2

3

5

6

7

8

9

4

Decalque no tecido as formas que quer deixar sem receber corante: 

podem ser figuras geométricas, florais, temas marinhos, mandalas etc.

Com a linha 10 dupla, faça alinhavos sobre os desenhos.

Quanto mais detalhes no desenho, maior o número de alinhavos 

iniciados com linhas separadas.

Após todos os alinhavos prontos, franza bem.

Arremate com firmeza para que o franzido não desmanche.

Prepare o banho de tingimento.

O Shibori poderá ser com 1 ou mais cores. Após 30 minutos necessários 

para cada cor, retire, enxágue e seque à sombra.

Aplique o Fixacor se tiver utilizado o Tingecor, seguindo as instruções 

da embalagem.

Retire da fixação, enxágue, seque à sombra e retire os alinhavos.

como fazer

corantesguarany.com.br

Confira tutoriais em youtube.com/corantesguarany



Degradê
Caracteriza-se pela diferença da intensidade da cor no tecido ou peça.

1

2

3

5

6

7

8

4

Prepare o corante conforme as instruções da embalagem, em

uma quantidade menor da que seria utilizada para tingir a peça

toda no mesmo tom.

Mergulhe 1/3 da peça previamente molhada no banho de

tingimento, mexendo sempre por 10 minutos.

Em seguida, abaixe vagarosamente a peça até mergulhar mais 1/3 da 

mesma, deixando por mais 10 minutos, mexendo sempre.

Após, coloque a peça toda, mexendo sempre, por 10 minutos.

Quando a quantidade de corante é a adequada para esse 

processo, o banho de tingimento fica quase incolor.

Retire e enxágue em água corrente até não soltar mais corante.

Se tiver feito o tingimento com Tingecor, utilize o Fixacor conforme 

instruções da embalagem, deixando a peça imersa por 30 minutos.

Após, enxágue bem e seque à sombra ou na secadora de roupas.

como fazer

32

Imagens meramente ilustrativascorantesguarany.com.br
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Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany



Ombré (Dip Dye)

34

Técnica que envolve luz e sombra, podendo ser em uma ou

mais cores. Não tem a simetria da técnica Degradé porque é

mais livre o resultado de mergulhos no corante.

1

2

3

4

Prepare o corante na cor ou cores escolhidas.

Mergulhe algumas áreas do tecido nessa cor (ou cores) de maneira 

que as manchas se aproximem apenas nas bordas para não “sujar” 

o efeito com sobreposição de cores.

Os trabalhos feitos em uma cor só, terão intensidades diferentes 

de tons.

As áreas que receberão as diferentes cores podem ser amarradas 

com elástico ou barbante, criando manchas definidas, com

contornos na cor original do tecido.

como fazer

Imagens meramente ilustrativascorantesguarany.com.br

Confira os tutoriais destas peças em youtube.com/corantesguarany
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Acompanhe nosso blog e redes sociais para conferir 

tutoriais, assistir a vídeos, tirar suas dúvidas e muito mais!

SAC – 0800-704 4511 | sac@guaranyind.com.br

Guarany Indústria e Comércio Ltda.
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