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Resumo: Devido a grande concentração de glândulas 

sudoríparas nas axilas, é mais comum o aumento do 

suor nessas regiões. Para minimizar o efeito do suor é 
comum o uso de produtos desodorantes na região das 

axilas. A combinação desses dois produtos tem causado 

alteração de cor do vestuário na região de contato. Por 

este motivo, pretende –se  estudar/avaliar  a  alteração 

de cor provocado pelos desodorantes em tecidos de 

malha, de 100% algodão, utilizados  para camisetas. 

 

1. Introdução 
O suor tem uma importante função fisiológica de 

manter a temperatura corporal próxima a 37ºC.  As 

glândulas sudoríparas distribuem-se por toda a pele, 

especialmente nas palmas das mãos, solas dos pés e 

axilas. Inicialmente o suor não apresenta odor, mas é a 
partir da ação de bactérias, naturalmente presentes na 

pele, sobre os componentes do suor que são produzidas 

as substâncias fétidas. Para eliminar ou diminuir o odor 

provocado pelo suor existem duas estratégias: matar as 

bactérias ou inibir a formação de suor. Com esse fim 

são usados os desodorantes e antitranspirantes. No 

mercado nacional podemos encontrar diversos produtos 

desodorantes, dentre os quais os mais usados estão na 

forma de Roll-on e Aerosol. O desenvolvimento de 

substâncias antiperspirantes em produtos desodorantes 

iniciou-se, em 1902, com um produto contendo uma 

solução de cloreto de alumínio. Esta, devido ao fato de 
causar desconforto, níveis intoleráveis de irritação à 

pele e rápida destruição das roupas, não obteve sucesso. 

Em 1945, surgiu a primeira melhora neste tipo de 

produto, com o cloridróxido de alumínio, uma forma 

mais básica que o cloreto de alumínio, causando menor 

irritação à pele e menor dano às roupas. 
 

2. Metodologia 
Foram selecionados dois tecidos de malha de 100% 

algodão nas cores branco e preto. 

Para a escolha das marcas dos produtos desodorantes 

foi realizada uma pequena pesquisa, chegando a um 

total de dez marcas, entre desodorantes femininos e 

masculinos. 

Para a aplicação juntamente com o desodorante 

foram utilizados dois tipos de solução de suor, uma 

solução alcalina e outra ácida de acordo com a norma de 

solidez ao suor[1]. 
Foram realizadas dez aplicações dos produtos 

desodorantes juntamente com a solução de suor, 

intercaladas por lavagens simples à máquina, tempo de 

secagem ao ambiente de aproximadamente vinte e 

quatro horas e passagem  à ferro. Após cada aplicação / 

lavagem e secagem foi feita uma avaliação da alteração 

de cor  com a escala escala cinza[2], atribuindo  nota de 

5(máxima) á 1(mínima ). 

 

3. Resultados 

 
 

Figura 1 – Resultados obtidos após a 10ª. aplicação/ 

lavagem dos tecidos de cor branca 

 

 
 

Figura 2 – Resultados obtidos após a 10ª. aplicação/ 
lavagem dos tecidos de cor preta 

 

4. Conclusões 
Após 10ª aplicação/ lavagem todos os desodorantes 

provocaram alteração da cor.  
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