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Reunidas em associações, mulheres para-
naenses e mineiras aprendem a transformar
em negócio o que faziam sozinhas por neces-
sidade ou apenas por prazer. Elas uniram as
tradicionais artes de fiar e tecer a técnicas de
tingimento com corantes naturais extraídos
da casca de cebola, sucatas de ferro, folhas de
árvores e serragens de madeira. O resultado
são peças artesanais, exclusivas e ecológicas,
cujo apelo comercial resulta em pólos de pro-
dução organizados nessas regiões.

No Vale do Urucuia, noroeste de Minas
Gerais, almofadas, cortinas, colchas, mantas
para sofá, xales e sacolas são tingidos em até
14 tonalidades exclusivas em um processo
ecológico que envolve desde o plantio do
algodão até a comercialização dos produ-
tos. O projeto Pólo Veredas ajuda a compor
a renda de 200 mulheres que vivem na área
rural e é uma ação da ONG Central ArteSol
de artesanato solidário para resgatar tradi-
ções. De acordo com a gerente de campo da
ONG, Luciana Vale, que acompanha o projeto
desde o início, em 2002, as atividades de fiar
e tecer eram comuns há 20 anos, mas com o
desenvolvimento de grandes centros, como
Brasília, as mulheres deixaram de produzir e
tingir seus próprios tecidos. "Agora elas es-
tão voltando às atividades tradicionais e, com
apoio do Sebrae, recebem capacitação, ajuda
na formação das associações e no estabeleci-
mento de preço dos artigos produzidos pelas
comunidades", afirma.

O Pólo Veredas é formado por cinco nú-

cleos reunidos em associações, responsáveis
pela compra do algodão, já que as mulheres
não plantavam mais. 'A matéria-prima era ad-
quirida de grandes produtores porque não
podíamos esperar que cada uma voltasse a
plantar para começar o projeto, mas hoje elas
estão voltando a essa atividade também", ex-
plica Luciana. Os núcleos reúnem fiandeiras
e tecelãs. As primeiras produzem linhas de
algodão cru em diferentes espessuras (fina,
média ou grossa), vendidas para várias tecela-
gens. Outra parte da produção vai para o nú-
cleo do município de Uruana (MG), onde há
uma estrutura com capacidade para tingir até
100 quilos de fio por dia. Após o tingimento,
os fios retornam aos outros quatro núcleos,
onde são tecidos em teares manuais.

A extração dos corantes é feita por cozi-
mento em tachos de cobre ou alumínio e a
água utilizada no processo passa por fossa
ecológica antes de chegar ao lençol freáti-
co. Como tudo é natural, não há estoque de
corantes. As folhas são coletadas na hora do



tingimento, trituradas ou maceradas e fervi-
das. Mas é difícil manter a capacidade total de
produção, pois muitas vezes o preparo do ma-
terial para tintura leva até três dias (passar os
fios de novelos para as rocas, por exemplo). O
grupo está abandonando alguns procedimen-
tos mais demorados como a extração da tin-
ta azul, obtida de uma árvore conhecida por
anileira. "O processo leva até seis dias, gera
um cheiro desagradável, e é preciso colher as
folhas no orvalho da manhã", conta Luciana.
A casca de barbatimão, o açafrão e o urucum
também estão sendo deixados de lado por
não ser possível garantir a sustentabilidade
ambiental ou a segurança da cor.

As parcerias ajudam a sustentar o negócio.
Uma empresa de transporte local leva a pro-
dução das fiandeiras para o centro de tingi-
mento em Uruana, sem cobrar frete. As cascas
de cebola são fruto de doações realizadas por
um agricultor e pequenas e médias marcena-
rias doam serragens de madeira, já separadas
por tipo de planta e armazenadas em sacos
recolhidos posteriormente pelas associações.
Os núcleos mantêm plantações de manga e
eucalipto em seus quintais e o ferro-velho é
doado pela população. A ArteSol ajuda a pa-
dronizar as espessuras e medidas de fios para
garantir a comercialização e todo o trabalho
obedece aos princípios do Comércio Justo: as
mulheres participam de toda a cadeia produti-
va e da formação de preço e são remuneradas
de acordo com a produção individual. 'As fian-
deiras costumam trabalhar na roça, por isso
fiam nas horas vagas, enquanto a maioria das

As atividades de fiar
e tecer eram comuns
há 20 anos, mas, com
o desenvolvimento de
grandes centros, as
mulheres deixaram de
produzir e tingir seus
próprios tecidos. O projeto
Pólo Veredas é uma ação
para resgatar tradições

tecelãs tece de quatro a cinco horas por dia
e são as que recebem melhor remuneração,
pois têm o compromisso de cumprir prazos e
entregar o produto", explica Luciana.

A produção é vendida para tecelagens de
Uberlândia (MG), para uma cooperativa no
Rio Grande do Sul, para artesãs individuais e
também enviada à ONG, que faz a revenda. No
ano passado, as tecelãs fizeram 500 mochilas
para um congresso de biodiversidade realiza-
do em Minas e mais 2 mil jogos americanos.
"Essas mulheres nunca tiveram meta de fiação;
elas fiavam para elas mesmas, então foi nosso
primeiro grande teste para avaliar a capacida-
de de produção", conta a gerente. O esforço
para atender aos pedidos foi recompensado.
"Elas adoraram porque com a renda pude-
ram comprar geladeiras, celular, colocaram
piso na casa e teve até quem comprasse ca-
valo." Agora, a meta é definir a capacidade
produtiva e determinar o tempo necessário
para as entregas. "Estamos trabalhando nos
protótipos de sacolas ecológicas para aten-
der a um pedido de 30 mil unidades feito
por uma empresa norte-americana, mas ain-
da não sabemos em quanto tempo será pos-
sível concluir o pedido", diz. Em agosto, o
grupo participa de uma rodada de negócios
do Sebrae em Uberaba (MG). "Vamos testar
o mercado para a bolsa ecológica nesta feira
que atrai lojistas e consumidores."

No interior do Paraná, o trabalho com co-
rantes naturais é feito pela Associação dos Arte-
sãos de Cidade Gaúcha (Arteciga) desde 2003.
Com apoio do Sebrae, a professora de Artes



aposentada Cleide Ferreira Mattos orienta 22
mulheres nas atividades de colheita das plan-
tas, preparo de corantes e tecidos, tingimento,
costura, embalagem e expedição dos artigos.
"Atuamos nos segmentos de moda, acessórios
e decoração e lançamos a marca Arteciga de
vestuário artesanal", afirma a artista plástica. As
peças conquistaram clientes até na alta-costura
italiana. No ano passado, os tecidos foram
expostos em feiras de Milão e da Romênia e
amostras foram enviadas para estilistas de Pa-
ris. "Ainda não temos um comércio regular, por
isso buscamos parcerias para melhorar nossa
infra-estrutura", revela Cleide.

A idéia é comprar máquinas maiores e
construir um minilaboratório para produção
dos corantes. Com clientes fixos nos merca-
dos interno e externo, a associação espera
remunerar melhor as artesãs. "Como se trata
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de gerar renda para essas mulheres, quere-
mos garantir pelo menos um salário mínimo
para cada associada", diz Cleide. Uma das
estratégias para estabelecer novas parcerias
é a participação em feiras regionais e estadu-
ais e em eventos de moda, como o Dragão
Fashion, realizado em Fortaleza em abril des-
te ano, e o Paraná Collection Business, em
julho. "Estamos negociando com a Associa-
ção Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) para
participar de uma feira na França e a meta é
conquistar o selo de qualidade para nossos
produtos", afirma Cleide.

O processo de tingimento natural da Arte-
ciga nasceu há mais de 20 anos, quando Clei-
de ainda lecionava na Escola Estadual Artur
Bernardes (atualmente Paulo Freire). Naquela
época, ela orientou um grupo de alunos com
um trabalho de feira de ciências que emprega-
va alguns corantes feitos de folhas de árvores
para substituir o uso de lápis de cor, giz de
cera e aquarela. O estudo ficou em segundo
lugar no projeto Ciranda da Ciência daquele
ano e, a partir daí, ganhou projeção nacional.
"Viajei 18 estados levando esse trabalho como
alternativa educacional e vencemos as feiras
estaduais do Paraná por três anos consecuti-
vos", conta Cleide. Em 2003, já aposentada, a
professora fez um curso de desenvolvimento
sustentável na Universidade Estadual de Ma-
ringá, no qual era preciso promover um even-
to sobre o tema. "Eu e uma amiga realizamos
o evento aqui na cidade, e paralelamente uma

mostra de artesanato", relembra. Foi o come-
ço da Arteciga, associação que o Sebrae local
ajudou a regulamentar.

As cores também surgiram aos poucos.
O corante azul, extraído da anileira, levou
15 anos para ser descoberto. "É uma espécie
nativa aqui da região e que também se re-
produz por sementes, mas eu não conhecia
a árvore", diz a artista. O vermelho vem do
urucum, do tagetes (cravo-de-defunto) e de
serragens de pau-brasil compradas de em-
presas que fabricam violinos em São Paulo.
"Aqui na região também há pau-brasil, mas
não abatemos as plantas e ainda não temos
licença para plantar", revela. Semente e fo-
lhas de abacate, cascas de cebola e erva-mate
vêm de plantações feitas pela Arteciga em lo-
cais cedidos por pessoas da região. O proces-
so de extração, o tingimento, a tecelagem e a
confecção de peças do vestuário são realiza-
dos na sede da associação. A comercialização
é feita em uma loja no centro da cidade, des-
de dezembro de 2006, e o valor do aluguel é
dividido com outro comerciante que fica no
mesmo imóvel.

Text Box
LUZ, Andréa da. Cores da natureza. Empreendedor, Florianópolis, ano 14, n. 167, p. 26-28, set. 2008.




