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Controle de Odor em  
Aplicações Cosméticas 

percepção do odor é um sentido pri-
mitivo. O olfato permite o prazer, 
pode subconscientemente alertar 

sobre o perigo, ajudar a localizar os com-
panheiros, a encontrar comida ou detectar 
predadores. O olfato humano é tão bom 
quanto o de muitos outros animais e pode 
distinguir uma diversidade de odores – 
cerca de 10 mil aromas.1

Os odores desagradáveis   desempe-
nham vários papéis na natureza, muitas 
vezes para alertar sobre o perigo. Um 
odor que é percebido como desagradável 
por algumas pessoas ou culturas pode ser 
considerado atraente por outras, devido à 
sua maior familiaridade ou à sua melhor 
reputação.2

O que realmente faz com que uma 
substância cheire desagradavelmente 
pode ser diferente do que se percebe. Por 
exemplo, a transpiração é, muitas vezes, 
considerada mau cheirosa, mas na verda-
de o suor é inodoro: são as bactérias que 
decompõem algumas substâncias do suor 
que produzem odor desagradável.3

Existe uma infinidade de produtos 
para minimizar ou resolver os problemas 
de odor, principalmente relacionados ao 
suor de nosso corpo.

Mecanismos de 
Desodorização 

Há muitos mecanismos de desodoriza-
ção. Entre os mais comuns, podemos citar 
a remoção física, a remoção química por 
neutralização, o mascaramento e a preven-
ção da formação do odor por redução do 
fluxo de odor ou por inibição bacteriana. 

Entre os produtos comerciais mais 
comuns indicados para esse propósito 
estão os desodorantes e os antiperspiran-
tes. Os desodorantes, em geral, em sua 
composição têm substâncias que inibem 
o crescimento das bactérias da pele, evi-
tando assim que estas metabolizem o suor 
e, consequentemente, evitando também 
o odor resultante dessa decomposição. 
Além disso, podem ser combinados com 
outros componentes para mascarar o odor, 

como fragrâncias. Já os antiperspirantes 
atuam na inibição da transpiração por 
meio do bloqueio dos dutos sudoríparos, 
reduzindo assim a produção de suor. Os 
principais componentes ativos desses 
tipos de produtos são à base de alumínio 
e de seus derivados. 

Recentemente muitos questiona-
mentos começaram a ser levantados em 
relação aos potenciais efeitos negativos 
associados aos antitranspirantes, como 
a absorção do alumínio e a sua relação 
com o câncer de mama. Porém ainda 
não existem dados robustos para con-
firmar essa relação. Além disso, existe 
a preocupação com o risco de obstrução 
dos poros e com a inflamação das glân-
dulas sudoríparas. 

Estudo de Cinética de 
Reação com Tris Amino™ 
Ultra PC

Neste estudo foi pesquisada a cinéti-
ca de reação do Tris Amino™ Ultra PC 
(marca comercial da ANGUS) com al-
guns odores típicos do ser humano, com a 
finalidade de entender sua aplicabilidade 
no controle de odor para aplicações em 
produtos de cuidado pessoal. 

O Tris Amino™ Ultra PC (INCI: Tro-
methamine; designação técnica: 2-amino-
2-hidroximetil-1,3-propanodiol) é um 
composto de quatro carbonos contendo 
grupos funcionais hidroxila e amina (Fi-
gura 1). O Tris Amino™ Ultra PC, neste 
texto, será referido como TA.

Os usos mais notáveis do TA são como 
buffer do pH de enzimas, tanto para apli-
cações biotecnológicas como industriais, 
e na purificação de moléculas biológicas, 
como anticorpos monoclonais, proteínas 
recombinantes e insulina para aplicações 
médicas. 
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O objetivo deste trabalho foi pesquisar o potencial do Tris Amino™ Ultra PC (INCI: 
Tromethamine) no controle de alguns odores típicos do ser humano (2-nonenal, ácido 
isovalérico e ácido propiônico). O Tris Amino mostrou boa eficácia na reação com os 
odores testados, com destaque para o ácido propiônico, sugerindo bom desempenho 
como sequestrante de odor em aplicações de cuidado pessoal.

El objetivo de este estudio fue investigar el potencial de Tris Amino™ Ultra PC (INCI: 
Tromethamine) en el control de algunos olores típicamente encontrados en los seres 
humanos (2-nonenal, ácido isovaletico y ácido propiónico). Tris Amino ha demostrado 
una buena eficiencia al reaccionar con los olores probados, especialmente con ácido 
propiónico, lo que sugiere un buen rendimiento como secuestrante de olores en 
aplicaciones de cuidado personal.

The purpose of this study was to investigate the potential of Tris Amino™ Ultra PC 
(INCI: Tromethamine) in the control of some odors typically found in the human 
beings (2-nonenal, isovaletic acid and propionic acid). Tris Amino has shown good 
efficacy reacting with the tested odors, especially with propionic acid, suggesting good 
performance as odor scavenger in personal care applications
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O TA é frequentemente encontrado como um excipiente em 
fármacos, soluções oftálmicas e produtos farmacêuticos tópicos, 
principalmente, por suas ações de neutralização e tamponante.4

Em uso cosmético, devido à sua alcalinidade suave, ao seu pH 
fisiológico e ao seu excelente perfil de toxicidade, o TA é muito 
utilizado em aplicações para a pele, como géis de tratamento e 
cremes faciais, protetores solares, entre outros. Suas funcionali-
dades principais são as de neutralização e tamponamento. 

O uso do TA em desodorantes e aplicações para controle de 
odor tem sido pouco explorado quando comparado às suas de-
mais aplicações. Porém já existem patentes e registros de usos 
mostrando sua utilização na redução de odores de formaldeído, 
devido à sua reatividade com aldeídos.    

Para demonstrar o potencial de aplicabilidade do TA no auxí-

lio de controle de odores humanos, foram estudadas as seguintes 
substâncias químicas:

2-nonenal: aldeído insaturado, associado com alterações de 
maus odores durante o envelhecimento (pessoas idosas);

Ácido isovalérico: componente principal do odor desagradá-
vel nos pés; produzido por bactérias cutâneas que metabolizam 
a leucina.

Ácido propiônico: presente em muitas amostras de suor; 
produto da degradação de alguns aminoácidos pelas propioni-
bactérias que prosperam nos dutos das glândulas sebáceas de 
adolescentes e adultos; quimicamente é semelhante ao ácido 
acético (cheiro de vinagre).

Os mecanismos de reação propostos são: 

• Reação ácido fraco – com base fraca:

RNH2  +  RCOOH                                   RNH3
+ +  RCOO-

• Reação com aldeídos para formar iminas ou oxazolidinas:

Outras duas moléculas comumente utilizadas para neutrali-
zação e ajuste de pH em formulações cosméticas foram incluídas 
neste estudo para comparação: TEA (Triethanolamine; CAS 
102-71-6) e AMPDTM (2-amino-2-methyl-1,3-propanediol; 
CAS: 115-69-5).

Figura 1. Representação molecular do  
Tris Amino™ Ultra PC 

TRIS AMINO™
Thris (hydroxymethil) aminomethane 

CAS:77-86-1

Figura 2: Redução (%) da área do pico de 500 ppm do ácido propiônico com diferentes concentrações de TA, 
AMPD e TEA (ajustando-se o pH 7) à temperatura ambiente

Após 1 hora

Melhores resultados de neutralização do ácido propiônico: TA>TEA>AMPD
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Figura 4. Redução (%) da área do pico de 10 ppm do 2-nonenal com diferentes concentrações de TA, AMP e TEA 
(ajustando-se o pH 7) à 37oC

Após 1 hora

Melhores resultados de neutralização do 2-nonenal: TA>AMPD>TEA

Após 24 horas

Figura 3. Redução (%) da área do pico de 10 ppm do 2-nonenal com diferentes concentrações de TA, AMP e TEA 
(ajustando-se o pH 7) à temperatura ambiente

Após 1 hora

Melhores resultados de neutralização do 2-nonenal: TA>AMPD>TEA
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Protocolo de testes por HLPC 
Foram preparadas soluções de TA, AMPD e TEA e pH ajustado 
para pH 7,0±0,1 utilizando HCl.

Diferentes concentrações dessas soluções (de 0,1% a 6%) 
foram então adicionadas em cada um dos odores estudados, 
sendo eles: ácido propiônico (500 ppm), 2-nonenal (10 ppm) e 
ácido isovalérico (500 ppm). 

Cada amostra foi analisada por HPLC, após 1 hora e após 24 
horas de reação à temperatura ambiente. Ao final, foi calculada 
a concentração não reagida. 

No caso do 2-nonenal, esse ingrediente também foi subme-
tido à temperatura de 37°C para simular uma condição próxima 
à temperatura corporal. 

Resultados 
• Neutralização do ácido propiônico (Figura 2):
• Neutralização do 2-nonenal à temperatura ambiente (Figura 3)
• Neutralização do 2-nonenal à 37oC (Figura 4):
• Neutralização do ácido isovalérico (Figura 5) 

Conclusão 
O TA demonstrou boa eficácia para reagir com os 3 odores, 

destacando-se o desempenho do ácido propiônico. Sua reativida-
de com esses 3 odores típicos sugere bom desempenho como se-
questrante de odores humanos em aplicações de cuidado pessoal. 
Por meio do estudo por HPLC, são recomendadas dosagens entre 
2-4% para obter redução significativa do odor. Quanto à cinética 
de reação, o TA reagiu rapidamente com os ácidos propiônico e 
isovalérico, não havendo diferença de desempenho entre após 

1 hora e após 24 horas da reação. Já para o 2-nonenal a cinética 
de reação é mais lenta, havendo diferença de desempenho após 
1 hora e após 24 horas. 

Como o mecanismo de ação do TA não é antisséptico nem na 
inibição de transpiração, sua eficácia ao longo do tempo pode 
decair em função da sua gradual reação com os odores formados. 
Estudos posteriores de eficácia do TA, em situações que simulem 
condições dinâmicas de uso e possivelmente combinando-o com 
outros ativos e ingredientes de uma formulação para controle de 
odor, devem ser conduzidos para melhor entendimento e ajuste 
do seu desempenho na aplicação final. 

Ainda assim, pode-se destacar a vantagem do TA de não 
bloquear os dutos das glândulas sudoríparas, nem atuar como 
mascarante, uma vez que seu mecanismo de ação é a reação com 
o odor formado. 
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Figura 5. Redução (%) da área do pico de 10 ppm do ácido isovalérico com diferentes concentrações de TA, AMP e 
TEA (ajustando-se o pH 7) à temperatura ambiente

Após 1 hora

Melhores resultados de neutralização do ácido isovalérico: TEA>AMPD>TA

Após 24 horas

Sobre o TRIS AMINO™ ULTRA PC
O TRIS AMINO™ ULTRA PC atende às mais exigentes regulações 
globais para cosméticos, além de já ter um longo histórico de 
uso em aplicações cosméticas e farmacêuticas. Para mais 
informações, acesse www.angus.com.
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