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 Scentry® e ZPTech®: Uma solução bifuncional, eficaz e durável  
contra odores para roupas esportivas de poliéster 

 
  

 
 

Introdução 

 

A superfície da pele humana é coberta por microrganismos, principalmente organismos Gram 

positivos, incluindo Corynebacterium, Propionibacterium e Staphylococcus1,2. Esses 

microrganismos contribuem para o odor humano. Na área das axilas, a Corynebacterium 

transforma o suor inodoro em uma complexa mistura de compostos odoríferos, dominada por 

ácidos carboxílicos apolares, tais como o ácido 3-metil-2-hexenóico (Figura 1).3,4,5 Nos pés, o 

Staphylococcus epidermidis transforma o aminoácido leucina em ácido carbônico 5 (ácido 

isovalérico), responsável pelo odor característico dos pés.6 Embora o odor varie de pessoa para 

pessoa, e de um estágio da vida para outro, os ácidos carboxílicos contribuem  

significativamente para o perfil do odor humano. 

 

Figura 1. Estrutura química dos odoríferos com ácido carboxílico 
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A prevenção do odor é uma preocupação de crescente importância, já que a maneira como 

usamos as roupas está mudando. Roupas esportivas estão se tornando uma opção tanto para 

exercícios físicos como para uso diário, em uma tendência focada no conforto.7  

 

O desejo por roupas fáceis de lavar também é um grande influenciador de compras. No entanto, 

sabe-se que as fibras sintéticas (tal como o poliéster) têm a tendência de reter odores apolares 

após a lavagem, incluindo ácidos carboxílicos.8,9 O acúmulo de odor em tecidos pode reduzir a vida 

útil das roupas, devido à maior frequência de lavagens. É óbvia a necessidade de um controle de 

odores. 

 

Uma abordagem atual para a prevenção de odores em tecidos é o tratamento antimicrobiano. 

Alguns tratamentos antimicrobianos, porém, são mais eficazes que outros.10 Além disso, os 

antimicrobianos deixam de ser eficazes para o controle de odores após as moléculas de odor 

serem absorvidas por uma peça de roupa. Assim sendo, uma tecnologia antimicrobiana associada 

a uma tecnologia que captura odores é o meio mais eficaz para se controlar o odor em tecidos, 

retardando a geração de moléculas odoríferas no tecido e absorvendo os odores produzidos, para 

manter as roupas com cheiro de recém-lavadas.  

 

Experimento 
 

Neste estudo, desenvolvemos uma estratégia de controle bifuncional de odores, a fim de 

melhorar a funcionalidade dos tecidos de poliéster. Utilizamos vários tipos de poliéster em tal 

estudo. Todos os tecidos estudados foram tratados com a tecnologia Scentry® de captura de 

odores desenvolvida pela Microban. A Scentry® foi aplicada aos tecidos utilizando-se um Foulard 

Horizontal Mathis tipo HF. Os tecidos já tratados foram então curados em um secador Mathis tipo 

LTE-IR. Todos eles foram curados a 150°C por 45 segundos. O processo antimicrobiano ZPTech® da 

Microban foi então aplicado aos tecidos, mediante um maquinário Labomat BFA-24 da Mathis, 

como um processo típico de tingimento do poliéster. 

 

Em seguida, essas tecnologias foram avaliadas quanto ao aspecto de durabilidade à lavagem. 

Todas as lavagens foram realizadas em máquinas de tambor vertical (com tampa superior) usadas 

no ambiente doméstico, com os detergentes Tide Free e Gentle®. Após a lavagem, os tecidos 

passaram por uma secadora. 

 

 O desempenho de captura de odores dos tecidos tratados foi então avaliado, empregando-se um 

método interno da empresa. Resumidamente, um microlitro de uma solução de ácido isovalérico a 

2,3% em água e etanol (2:1) foi adicionado a um frasco de vidro de 20 ml, utilizando-se um septo 

de PTFE (Teflon). Uma amostra de tecido medindo 3,5 x 3,5 cm foi acrescentada ao frasco. Esse 

frasco foi incubado a 60°C por uma hora; uma amostra de gás da parte superior foi então retirada 

e analisada, mediante um instrumento GCMS (GC-MS QP-2010, Shimadzu Scientific Instruments, 

Columbia, MD, EUA; Auto-amostrador AOC-6000, CTC Analytics AG, Zwingen, Suíça).  
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A análise dos ácidos carboxílicos foi efetuada usando-se uma coluna ZB-FFAP ou ZB-WaxPlus 

(Phenomenex, Torrance, CA, EUA). Calculou-se a redução percentual em relação a um frasco sem 

tecido algum, sendo registrada como a média de três medições repetidas.  

 

A eficácia antimicrobiana do tecido tratado foi avaliada segundo o método da norma JIS L 1902, 

com nível de nutriente de 5% e analisando os organismos Staphylococcus aureus e Klebsiella 

pneumoniae. Por fim, as reduções log foram calculadas por comparação com o inóculo, sendo 

registradas como a média de três medições repetidas. 

 

Resultados e Discussão 

 

Captura de odores 

 

A Figura 2 mostra uma drástica melhoria de desempenho sobre o tecido de controle não tratado – 

91% para o tecido tratado com Scentry contra 49% de redução exibido pelo controle. Os 

resultados indicam que a formulação Scentry® tem grande afinidade com o ácido isovalérico e com 

outros ácidos carboxílicos que geram odor corporal.  A tecnologia Scentry® atrai as moléculas 

odoríferas do ácido e evita que se associem ao tecido. Quando as roupas são lavadas, a ação do 

detergente remove efetivamente as moléculas de odor anexadas e regenera o tratamento do 

Scentry®. 

 

 

Figura 2. Desempenho de captura de odores do poliéster tratado com Scentry®, em 

comparação com o controle não tratado 

 
 

Desempenho de captura de odor de 5% de poliéster tratado  

com Scentry versus poliéster não tratado 
 

 

 
Figura 3. Desempenho de captura de odor para 50 lavagens domésticas no poliéster tratado com Scentry®-ZPTech® 
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Durabilidade da Captação de Odor com 50 lavagens domésticas:  

5% de Scentry, 0,3% de ZPTech 

 

 
Número de Lavagens Domésticas 

 
Um tecido fleece de poliéster foi tratado com Scentry®-ZPTech®, como descrito, e então 

testado quanto ao desempenho de captura de odores, em relação a um tecido não 

tratado, com 0, 25 e 50 lavagens domésticas (Figura 3). A eficácia do Scentry® na captura 

de odores é resistente à lavagem, pois o desempenho de captura de odores permanece 

em nível elevado mesmo após 50 lavagens. É notável que esse desempenho tenha sido 

obtido sem o uso de aglutinantes. 

 
Eficácia antimicrobiana 

 

No teste antimicrobiano JIS L 1902, tecidos tratados pelos processos Scentry®-ZPTech® 

obtiveram uma redução de 4 log de organismos Gram negativos e Gram positivos, em 0 e 

50 lavagens domésticas (Tabela 1). Além disso, os tratamentos Scentry® e ZPTech® são 

totalmente compatíveis, proporcionando uma durável absorção de odores e alta eficácia 

antimicrobiana quando usados em conjunto. Além disso, esses tratamentos não 

comprometem as propriedades essenciais dos tecidos, tais como sensação tátil, 

resistência da cor à lavagem e resistência à luz. 

 

Tabela 1. Eficácia e durabilidade antimicrobiana em tecidos de poliéster tratados pelos 

processos Scentry®-ZPTech® 

 

Tratamento Organismo 
Redução log a 0 

LDs 
Redução log a 

50 LDs 

ZPTech® 0.6% 
S. aureus 3.7 4 

K. pneumoniae 4 2 

Scentry® 2%, ZPTech® 0.6% 
S. aureus 4.1 4.1 

K. pneumoniae 4 2.3 

Scentry® 5%, ZPTech® 0.6% 
S. aureus 4.1 4.1 

K. pneumoniae 4 4 

Não Tratado 
S. aureus 0 — 

K. pneumoniae 0 — 
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Em conclusão, a formulação Scentry® foi desenvolvida em resposta à necessidade do 

controle de odores em roupas esportivas de poliéster, visando especificamente os ácidos 

carboxílicos que contribuem significativamente para o odor corporal. Quando o Scentry® é 

combinado à tecnologia antimicrobiana ZPTech®, dá origem a uma solução bifuncional 

contra odores em tecidos de poliéster que é ao mesmo tempo eficaz e durável.  

 


