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Resumo 

O objectivo deste projecto incide no desenvolvimento de métodos que permitam obter uma 

forte ligação do produto funcional anti-mosquito ao substrato têxtil e garantam a sua 

permanência ao longo de pelo menos 20 lavagens. 

Para tal, torna-se necessário estudar a tipologia dos aditivos, o receituário, as tecnologias 

aplicáveis, simular o ciclo de vida do produto e desenvolver um método que permita a 

durabilidade da ligação estabelecida entre o produto funcional e o substrato têxtil.  

O método de aplicação dos aditivos anti-mosquito no substrato têxtil foi a impregnação, que 

sofreu uma optimização de parâmetros até se obter o receituário final. Os produtos 

seleccionados foram produtos à base de permetrina e citronela. Por último, o método 

escolhido para a quantificação dos produtos aditivos presentes nas amostras têxteis 

impregnadas, teve por base a utilização do HPLC (High Performance Liquid Chromatography). 

Numa primeira fase, foram aplicados alguns produtos convencionalmente utilizados na 

indústria têxtil, mas como a durabilidade máxima conseguida foi inferior a 5 lavagens optou-

se pela utilização de permetrina e citronela. 

No que diz respeito ao produto à base de permetrina, o método desenvolvido conseguiu 

garantir que após 50 lavagens, o substrato têxtil funcionalizado ainda contém uma 

concentração de 235±35 mg/l de permetrina, o que corresponde a 28 % de produto activo 

inicial.  

Embora não se tenha efectuado o teste de eficácia anti-mosquito, tarefa que será realizada 

posteriormente pela empresa TINAMAR em colaboração com o CITEVE e com o IHST (Instituto 

de Higiene e Saúde Tropical), por comparação com os valores referenciados na literatura, que 

correlacionam a quantidade de permetrina com a capacidade de atordoamento, pode-se 

admitir que a eficácia do produto é mantida até às 50 lavagens. 

Relativamente ao produto à base de citronela, o método desenvolvido conseguiu garantir que 

após 50 lavagens, o substrato têxtil funcionalizado contém uma concentração de 6.6±2.6 mg/l 

de beta-citronelol e 4.2±3.7 mg/l de geraniol, que equivalem a 6 % e 8 %, respectivamente, 

do valor inicial de cada composto. 

O método olfactivo, por utilização do panelist, aplicado nos substratos têxteis impregnados 

com a citronela, revela que as amostras podem ser consideradas aceitáveis até às 50 

lavagens, na medida em que pelo menos 50 % dos avaliadores classificaram-nas com uma 

escala superior à que tinha sido estabelecida como mínima. Apenas a amostra que sofreu 60 

lavagens é que foi excluída, porque 100 % dos avaliadores a classificaram com uma escala 



Desenvolvimento de metodologias de aplicação e avaliação de aditivos anti-mosquito em substratos têxteis 

 

 

inferior à admitida como aceitável. É de realçar ainda, que todas as amostras impregnadas 

com o produto à base de citronela apresentam cheiro, visto que nenhum dos avaliadores 

atribuiu a escala 1 que corresponde à ausência de cheiro. 

Pelo exposto, verifica-se que o produto à base de permetrina é o que apresenta maior solidez 

à lavagem, contudo este é também um produto mais tóxico e mais passível de causar 

irritações na pele do que a citronela que é um produto natural.  

 

Palavras-chave: Aditivo funcional anti-mosquito, Permetrina, Citronela, Impregnação, HPLC 

em fase reversa, Panelist, Teste de solidez à lavagem. 
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Abstract 

The objective of this project is centered in the development of methods where a strong 

interaction between the functional anti-mosquito products and the textile substrate is 

obtained, and to guarantee their permanence at least during 20 washings. 

Hence, it was necessary to study the different types of additives, the experimental 

methodologies, the applicable technologies, to simulate the cycle of life of the product and 

to develop a method to obtain a strong and stable interaction between the functional product 

and the textile substrate.  

The anti-mosquito additives were introduced in the textile substrate by the impregnation 

method, which was previously optimized to establish the best experimental methodology. 

Permethrin and citronella were the selected anti-mosquito products for this study. Finally, 

the quantification method developed to measure the concentration of the additive products 

present in the impregnated textile samples was based on the High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC). 

Initially, an attempt was made to use conventional products already used in the textile 

industry, but they could not stand for more than 5 washings. Therefore, it was decided to use 

permethrin and citronella. 

Concerning permethrin, the developed method shows that after 50 washings the 

functionalized textile substrate still contains a permethrin concentration of 235±35mg/l, 

which corresponds to 28 % of the initial active product.  

Though the anti-mosquito efficiency test has not yet been performed (it will be carried out 

subsequently by the company TINAMAR in collaboration with CITEVE and with IHST), just by 

comparison with reference values available in the literature, which correlate the quantity of 

permethrin with the mosquito knock down capacity, it can be admitted that the efficiency of 

the product is maintained even after 50 washings. 

Relatively to the product based on citronella, the developed method shows that after 50 

washings, the functionalized textile substrate contains a concentration of 6.6±2.6 mg/l of 

beta-citronellol and 4.2±3.7 mg/l of geraniol, which are equivalent to 6 % and 8 %, 

respectively, of the initial value of each compound. 

The olfactive method, using a panelist, was tested in the impregnated textiles substrates with 

citronella, and shows that samples can be considered properly accepted up to 50 washings.  

At least 50 % of the valuators classified them with a score above to that established as the 

minimum for the citronella to be active. Only the sample that suffered 60 washings was 
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excluded, because 100 % of the valuators classified it below that limit. In addition, all the 

impregnated samples present odor, since none of the valuators attributed the score 1, which 

would correspond to the absence of smell. 

As mentioned before, it is verified that the product based on permethrin presents a high 

washing fastness; nevertheless, it is also a more toxic product and more susceptible of 

causing irritations in the skin compared to citronella which is a natural product. 

 

Key words: Functional anti-mosquito additive, Permethrin, Citronella, Impregnation, HPLC, 

Panelist, Washing fastness. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projecto 

Todos os anos existem milhares de mortes que são consequência das picadas dos mosquitos, 

como por exemplo as resultantes da dengue, do vírus do Nilo, da febre-amarela, da malária, 

entre outras. Normalmente é ainda atribuído um grande desconforto às picadas destes 

insectos, que usualmente provocam irritações ou infecções na pele.  

Assim, justifica-se a pesquisa, investigação e aplicação de produtos repelentes e/ou 

insecticidas no vestuário, de forma a evitar as picadas dos mosquitos. Os principais problemas 

encontrados são: a) os repelentes aparentemente são eficazes quando aplicados topicamente, 

mas têm pouco tempo de actividade na pele necessitando de reaplicação, o que limita o seu 

uso; b) alguns repelentes não podem ser aplicados mais do que uma vez, devido ao facto de 

serem irritantes ou tóxicos quando usados em concentrações elevadas. [1] 

Existem alguns produtos referenciados na literatura, no entanto poucos são os que existem 

disponíveis comercialmente e a verificação da sua funcionalidade/durabilidade não está 

estudada. Este facto reveste-se de elevada gravidade, na medida em que se a funcionalidade 

destes produtos não está garantida, pode transmitir ao cliente final/utilizador de “vestuário 

anti-mosquito” uma falsa segurança e evitar que tome as necessárias precauções, quando 

este está em ambientes de elevado perigo e onde é necessário a promoção de protecção 

elevada. 

Face a esta necessidade, este projecto incide no desenvolvimento de métodos que permitam 

obter uma forte “ligação” do produto funcional anti-mosquito ao substrato têxtil e garantam 

a sua permanência ao longo de pelo menos 20 lavagens. 

Para tal torna-se necessário estudar a tipologia dos aditivos, o receituário e as tecnologias 

aplicáveis, assim como simular o ciclo de vida do produto de forma a avaliar a sua eficácia.  

O presente trabalho está enquadrado num projecto de Investigação e Desenvolvimento 

promovido por uma empresa têxtil, a Tinamar, e o CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias 

Têxtil e Vestuário). Refira-se ainda que no estudo preliminar levado a cabo pela empresa, 

neste âmbito, através da utilização de alguns produtos comerciais, verificou-se que a 

durabilidade máxima que se conseguia não era superior a 5 lavagens. 
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1.2 Contributos do Trabalho 

O conhecimento gerado por este trabalho e a sua posterior transferência industrial irá 

contribuir para que a indústria têxtil apresente uma nova linha de produtos funcionais anti-

mosquito direccionados para os mercados da saúde e protecção. A principal inovação foi a 

investigação e optimização do método de ligação do produto funcional ao substrato têxtil 

assim como a definição do método analítico para quantificação da sua durabilidade. 

 

1.3 Organização da Tese 

Esta tese está organizada em 6 capítulos principais. 

O capítulo 1 diz respeito à Introdução onde, além da apresentação do principal objectivo 

deste projecto, se destacam os motivos e aspectos que justificam o estudo desta temática e 

consubstanciam a realização deste trabalho.  

No capítulo 2 é abordado o estado da arte do problema em estudo, ou seja, os tipos de 

produtos anti-mosquito existentes no mercado e suas aplicações, bem como diferentes 

métodos de avaliação e quantificação desses produtos. 

No capítulo 3 são revelados os materiais e métodos utilizados e desenvolvidos neste projecto, 

tais como os tipos de produtos usados para funcionalizar o substrato têxtil, que neste caso é 

uma malha, e também o método quantitativo usado. 

No capítulo 4 apresentam-se todos os resultados conseguidos ao longo do trabalho, e também 

a discussões dos mesmos. 

O capítulo 5 corresponde às conclusões. Aqui são resumidos os resultados principais obtidos e 

apresentadas as conclusões mais relevantes. 

Por último, o capítulo 6, Avaliação do trabalho realizado, dá uma perspectiva geral de todo o 

trabalho efectuado ao longo deste projecto, analisam-se os resultados obtidos face aos 

objectivos propostos, propõe-se possíveis trabalhos futuros, e efectua-se ainda uma 

apreciação final do projecto.  
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2 Estado da Arte 

2.1 Têxteis e a sua evolução 

A têxtil é uma indústria com largos séculos de tradição. A utilização dos têxteis começou por 

ter apenas o objectivo de proteger o homem contra as condições climatéricas. Os primitivos 

usavam as peles de animais para esse efeito. Mais tarde começaram a utilizar-se as fibras 

naturais conhecidas, tais como o linho e a lã, para produzir artesanalmente os fios e 

respectivas estruturas têxteis obtidas por processos arcaicos de entrelaçamento dos mesmos. 

Nos séculos XIV e XV, devido ao contacto dos vários povos e regiões, foi descoberta a 

existência de outras fibras naturais, nomeadamente a seda, o que despertou o interesse a 

nível estético. 

A revolução industrial trouxe consigo a produção de novas fibras, produzidas de forma 

artificial através da transformação química de produtos naturais ou de produtos sintético, que 

por um lado vieram substituir as fibras naturais e por outro permitiram a satisfação das novas 

necessidades dos consumidores. [2] 

A têxtil é uma indústria em permanente mutação, fruto da importância da moda e 

diferenciação que se pretende transmitir através do vestuário. No entanto, a partir dos anos 

80-90, a inovação na indústria têxtil tem sido cada vez mais direccionada para a satisfação 

das necessidades dos consumidores que cada vez são maiores e mais exigentes. É hoje um 

dado adquirido que as empresas têxteis para serem competitivas no mercado global têm que 

apostar decisivamente na inovação dos seus processos e produtos, de modo a permitir 

antecipar e satisfazer as necessidades dos consumidores finais. Este processo de investigação 

e desenvolvimento permite, cada vez com maior sucesso, a obtenção de substratos têxteis 

com as mais diversas características e funcionalidades. [3] 

Neste contexto, e de forma a diferenciar-se dos têxteis convencionais, é comum a 

classificação dos variados materiais têxteis inovadores em: têxteis técnicos, têxteis 

inteligentes ou “smart fabrics” e têxteis funcionais.  

Os têxteis técnicos são definidos pelo dicionário de Manchester, como “materiais e produtos 

têxteis desenvolvidos para aplicações diferentes do vestuário comum e da decoração do lar, 

incluindo as carpetes, onde o componente fibroso é principalmente, mas não exclusivamente, 

seleccionado pelo seu desempenho e propriedades em oposição às suas características 

estéticas e decorativas” 
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Quanto aos têxteis inteligentes são estruturas fibrosas flexíveis que têm características 

multifuncionais, que lhes permite sentir, actuar e controlar. Muitas vezes são também 

conhecidos como “smart fabrics”, têxteis electrónicos, e-têxteis ou têxteis com incorporação 

de tecnologias de informação e comunicação (TICs).    

Por último, os têxteis funcionais são usualmente definidos como substratos que, além das suas 

características estéticas e decorativas, se caracterizam pelo seu desempenho funcional face 

aos vários estímulos externos que podem condicionar o seu ciclo de vida, nomeadamente no 

que diz respeito às propriedades cosméticas, de protecção, de conforto e de fácil cuidado. [4] 

Estes últimos são os que tem mais interesse no seguimento deste trabalho, onde vai ser dada 

particular importância aos substratos têxteis com capacidades repelentes de insectos ou 

insecticidas, em especial contra mosquitos, e que dificultem o potencial propagador de 

doenças e a incomodidade causada pelas reacções alérgicas ou infecções secundárias. 

 

2.2 Mosquitos 

Existem mais de 2700 espécies de mosquitos que podem ser vistos em todo o mundo. Os 

géneros Aedes, Anoféles e Culex são os que possuem mais mosquitos.  

Os mosquitos são os insectos responsáveis pela maior parte dos tipos de doenças transmitidas 

aos humanos, tais como a malária, a dengue, a febre-amarela, o vírus do Nilo Ocidental, 

entre muitas outras. [5] 

 

2.2.1 Fisiologia dos mosquitos 

Os mosquitos são insectos que em adultos são constituídos por três partes (ver Figura 1): a 

cabeça onde se encontram todos os sensores; o tórax, onde estão fixadas as asas e as 6 

pernas; e o abdómen. 

O ciclo de vida dos mosquitos passa por vários estados, começando pela larva, de seguida 

passa a crisálida, estes dois estados são em meio 

aquático, e por último já em estado adulto transformam-

se em insectos terrestres que se alimentam de sangue. 

Apenas as fêmeas picam os animais e humanos, usando 

para tal uma tromba comprida para se alimentarem do 

sangue necessário para a produção dos ovos. São estas as 

principais responsáveis pelas transmissões de doenças 

Figura 1 - Composição de um mosquito [8] 
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aos humanos. Os machos alimentam-se de néctar das plantas e não possuem a referida 

tromba. [6] [7] 

 

2.2.2 Estímulos que atraem os mosquitos a picarem 

Os mosquitos possuem três tipos de sensores, responsáveis pela localização e identificação 

das presas com facilidade: sensores químicos que detectam o dióxido de carbono e o ácido 

láctico (os gases mais atractivos para os mosquitos) resultante da respiração e transpiração 

dos humanos e animais; sensores visuais, que possibilitam a detecção de movimento da presa 

em contraste com o ambiente, o que funciona como forma de orientação; sensores de calor 

utilizados para encontrar mamíferos e outros animais de sangue quente. [6] [7] 

 

2.2.3 Como eliminar os mosquitos localmente 

Uma vez que os mosquitos se reproduzem na água estagnada, deve ser eliminada toda a água 

empoçada, para evitar a sua reprodução. Para além de ser colocada areia nos pratos dos 

vasos e trocar com frequência as águas dos animais domésticos. 

Outra maneira de evitar os mosquitos é vestir roupas claras, dado que as cores fortes ou 

escuras chamam a sua atenção através do movimento. Deve também ser evitado o uso de 

perfumes com cheiros fortes, pois os seus sensores captam com facilidade os odores 

corporais. 

Para impedir que os mosquitos entrem em casa podem ser aplicados mosquiteiros nas portas e 

janelas para criar uma barreira à sua passagem. [9] 

 

2.3 Insecticidas e repelentes 

Uma das formas de escapar ao ataque dos mosquitos, para prevenir as picadas responsáveis 

pela transmissão de várias doenças e pelo desconforto da irritação, dor e comichão 

provocadas, é aplicar repelentes directamente na pele, ou então repelentes ou insecticidas 

nos substratos têxteis. Existem vários tipos de repelentes ou insecticidas, perante os quais os 

insectos podem reagir de diferentes maneiras. 

Um repelente ou insecticida ideal deve ter as seguintes especificações:  

o ter uma grande eficácia e durabilidade contra a maior parte das espécies de insectos; 

o não devem ser irritantes para a pele quando aplicados topicamente e nas roupas;  

o não devem ser tóxicos;  
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o não devem conter cheiro ou no limite possuir um cheiro aprazível;  

o não provocar qualquer tipo de degradação nos substratos têxteis, mas deve 

“funcionar” durante o maior número de lavagens possíveis;  

o quando aplicado topicamente não deve deixar um aspecto oleoso, mas deve ser 

resistente ao suor, lavagem e abrasão;  

o não deve dissolver plásticos usados no dia-a-dia;  

o devem ser estáveis quimicamente e economicamente viáveis. [10] 

Os principais factores que podem contribuir para a diminuição da eficácia de um repelente ou 

insecticida são a abrasão do têxtil, a lavagem em água, o contacto com o suor ou chuva, as 

elevadas temperaturas, a absorção e evaporação através da pele, e ainda a exposição ao 

vento. [7] 

Cada produto pode ser usado de forma isolada ou em combinação com outros repelentes ou 

insecticidas. A sua aplicação é muito variável, sendo as mais usuais: sprays, velas, loções, 

óleos, cremes, filtros solares e têxteis. [10] 

Os repelentes podem ser aplicados na pele, no vestuário ou outras superfícies, e pelo facto de 

serem voláteis, evaporam e criam uma camada de vapor perto da superfície onde foram 

aplicados, que provoca o bloqueamento nos sensores químicos dos insectos, fazendo com que 

não seja atractivo para eles. Normalmente, possuem ainda um ingrediente activo que repele 

os insectos, impedindo-os de pousar ou rastejar sobre a superfície onde foi aplicado. A 

eficácia de repelir determinado insecto é devida ao ponto de ebulição do ingrediente. Os 

compostos com baixos valores de ponto de ebulição evaporam rapidamente o que faz com que 

o produto seja pouco durável, pelo contrário, os compostos com alto ponto de ebulição não 

evaporam o suficiente para criar uma barreira de vapor do ingrediente activo e assim não 

afastam os insectos. Neste contexto, o ponto de ebulição do composto deve estar entre 230º 

C e 260º C, à pressão atmosférica. [10]  

Os repelentes de insectos podem ser divididos em repelentes naturais e sintéticos. 

Desde há muito tempo que as plantas são usadas para repelir e matar mosquitos, sendo por 

isso uma boa fonte de matéria-prima para o desenvolvimento de repelentes naturais com a 

vantagem de serem mais seguros para os humanos e animais domésticos, para além de serem 

mais ecológicos e biodegradáveis quando comparados com os produtos sintéticos. [11] 

De forma a obter repelentes com maior eficácia e com maior durabilidade do que os 

repelentes naturais, começaram a estudar-se os repelente sintéticos.  

Os insecticidas são produtos mais tóxicos do que os repelentes, uma vez que têm a 

capacidade de matar os insectos, sendo para isso necessário o contacto com a superfície 

tratada com o produto. Estes produtos são usados muitas vezes em ambientes onde para além 
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da protecção contra as picadas dos insectos se pretende também evitar a contracção de 

doenças infecciosas e mortais provocadas por estes seres vivos. Os mais conhecidos são os 

piretróides. 

Na tabela 1 são enumerados alguns repelentes naturais, sintéticos e os insecticidas mais 

conhecidos. Existem muitos outros que não são referidos na tabela, por serem pouco 

utilizados ou por estarem ainda em fase de estudo. 

 

2.3.1 História 

Os primeiros métodos a serem usados para afastar os insectos eram o fumo, extractos de 

plantas, óleos e líquidos feitos a partir de material orgânico como a madeira ou carvão. Mais 

tarde começaram a ser descobertos outros compostos com efeitos repelentes e mais eficazes. 

O primeiro repelente de mosquitos, que mostrou alguma eficácia ao ser utilizado, foi o óleo 

de citronela. No entanto a sua grande volatilidade, responsável pela rápida perda de eficácia, 

fez com que se iniciassem vários estudos de repelentes sintéticos com maior durabilidade. [12]  

Os dialquil ftalatos foram dos primeiros repelentes sintéticos descobertos, em 1929. Uns anos 

mais tarde, em 1937, foi introduzido o Indalone, e o Rutgers 612 ficou disponível em 1939. Em 

1953, foi sintetizado o DEET (dietil-m-toluamida), que é um dos repelentes mais usados nos 

dias de hoje, para ultrapassar as limitações de eficácia dos produtos sintéticos anteriores. 

Vários compostos foram sintetizados depois destes, com o intuito de terem melhor eficácia e 

durabilidade. [13]  
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Tabela 1 – Tipos de Repelentes e insecticidas já existentes 

Designação Características de toxicidade Durabilidade/ Eficácia Observações 

REPELENTES NATURAIS 

Óleo de Citronela ---- 
Apresenta uma boa eficácia contra mosquitos em concentrações 

entre 0.05% e 15% (w/v), quando usado isoladamente ou em 
combinação com outros produtos repelentes de insectos [14] 

É extraído da planta Cymbopogon nardus e é formado por vários compostos como por 
exemplo citronelal, citronelol e geraniol, todos eles com efeitos repelentes. [21] Foi o 

primeiro repelente de insectos a ser usado e é um dos repelentes naturais mais usado. O 
principal ingrediente activo responsável pelas suas capacidades repelentes é o β-

citronelol, 3,7-dimetil-6-octeno-1-ol. [15] 

Óleo de Eucalipto citronado Sem efeitos adversos nos humanos 
[16] 

Produto repelente natural mais eficaz. [17] Pode proteger contra as 
picadas até 8 horas, quando usado em conjunto com outros produtos 

repelentes. Mas essa actividade pode ser prolongada até 8 dias 
quando é aplicado em roupas. [18] 

Possui algumas críticas ao odor. [17] É uma mistura complexa de vários compostos. [18] 

PMD [19] ---- 5 horas de protecção contra mosquitos Anopheles funestus e 
Anopheles gambiae 

Composto similar ao Quwenling (eucalipto citronado), mas é derivado de um novo processo 
de extracção. É uma mistura de p-metano 3,8-diol, isopulegol e citronela. 

Bite Blocker [17] ---- Segundo produto repelente natural mais eficaz. Constituído por óleo de gerânio, óleo de soja e óleo de coco. 

Óleo essencial Ocimum Selloi [20] Sem irritação cutânea ou outras 
reacções. 

Apresenta uma redução de picadas de insectos de 98.1% em média, 
segundo testes efectuados, quando usada em concentração 10% v/v. Planta nativa do Brasil 

Drago-repel-x [21] Aplicação segura Reduz cerca de 90 % as picadas do mosquito da dengue. 
É composto por óleos vegetais de Tarchonanthus camphoratus, semente da macadâmia, 

gérmen de trigo e 
semente de linhaça (além de vitamina E). 

REPELENTES SINTÉTICOS 

Dialquil Ftalatos [10] Produtos tóxicos A quantidade mínima necessária para impedir as picadas dos insectos 
é de 8 a 8.15 mg/in2. ---- 

Indalone [10] Seguro nas aplicações tópicas ou 
na roupa. Repelente eficaz. É considerado um repelente de contacto porque tem pouca volatilidade, daí os insectos 

terem de pousar na superfície tratada antes de serem repelidos. 
Rutgers 612 [10] 

2-etil-1,3-hexanodiol 
Quando usado topicamente pode 

causar alguma irritação. Não é eficaz passado 1, 2 e 3 semanas depois de aplicar. ---- 

DEET 
(N,N-dietil-m-toluamida) 

Com a aplicação adequada não se 
verifica toxicidade. [22] 

Uma concentração de 10% a 35% promove uma protecção adequada. E 
é eficaz contra mosquitos e outros artrópodes quando usado na roupa 

ou na pele. [22] 

Um dos repelentes mais usados. O modo de acção é através da barreira de vapor formada 
pela evaporação do produto, como em muitos outros repelentes. Este produto é de segura 

aplicação no algodão, lã e nylon, mas pode danificar outras fibras como spandex, seda, 
acetato e couro. Pode também dissolver alguns plásticos como óculos de sol ou estofos de 
carros. [22] Os têxteis apresentam menor resistência ao fogo depois de aplicado o DEET. [23] 

Picaridina (KBR 3023) 
2-(2-hidroxiethil)-1-ácido 
piperidinacarboxilico 1- 
methilpropil Éster [22] 

Não foram verificados efeitos 
adversos nas aplicações. 

As soluções com concentrações acima de 20% são eficazes durante 
mais de 8 a 10 horas. 

É um repelente de insectos com algumas características ideais, tais como, ser inodoro, não 
danifica os plásticos ou tecidos e não é pegajoso ou gordurento. O seu modo de acção 

supõe-se que seja, tal como em outros repelentes, através de uma barreira formada pelo 
vapor libertado evaporação do produto, que impede os insectos de se aproximarem da 

superfície tratado e picarem. É um produto da Bayer. 

Aninsen CLC-3600 [24] ---- Excelente solidez à lavagem com microencapsulamento. 
Tem dois tipos de acção: através do contacto directo ou através da repelência pelos 

vapores libertados pelo produto que actuam nos sensores olfactivos dos insectos e não 
deixa que eles pousem na superfície. É produzido pela Daiwa Chemical Industries Co., Ltd. 

IR3535 
3-(N-butilacetamino)-propionato 

Repelente com um perfil de 
segurança favorável. [1] Forte acção repelente contra moscas e mosquitos. [19] Também conhecido como Merck 3535. É produzido pela Merck. [19] 

INSECTICIDAS 

Piretrina ---- ---- Insecticida natural produzido por algumas espécies de plantas de crisântemo (pyrethrum). 
[25] 

Permetrina Com doses elevadas verifica-se 
alguma toxicidade. [22] 

Bastante eficaz contra mosquitos e outros artrópodes. [22] Repele 
bastante e funcionam rapidamente. [25] 

Derivado sintético da permetrina. É considerado como um repelente e insecticida. O seu 
modo de acção requer um contacto directo com o insecto, sendo por isso, pouco usado em 

aplicações tópicas. [22] 

Deltametrina e alfametrina 
Cipermetrina e praletrina 

Os piretróides têm um baixo nível 
de toxicidade. [25] 

A deltametrina mata mosquitos de uma forma mais eficaz, mas não 
age tão rapidamente como a permetrina. A cipermetrina tem um 

efeito intermediário em comparação com a permetrina e a 
deltametrina. [25] 

Derivados sintéticos da piretrina que têm o nome de piretróides. São produtos insecticidas. 
[25] 

Limoneno 
Pode causar irritação respiratória 

e de pele quando usado em 
elevadas concentrações. [26] 

O tecido tratado com limoneno apresenta propriedades insecticidas, 
mesmo depois de lavagens e de estar guardado. [27] 

É insecticida e repelente de insectos e repelente para cães e gatos. Ocorre naturalmente 
nas frutas cítricas ou outras frutas, vegetais, alimentos e especiarias. [26] 
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2.4 Métodos de aplicação de aditivos anti-mosquito em substratos 

têxteis 

Existem vários métodos para funcionalizar quimicamente os substratos têxteis, mas os mais 

usuais são: esgotamento, revestimento ou coating, pulverização ou spray e impregnação. 

 

2.4.1 Esgotamento 

O processo é efectuado de forma descontínua, por imersão do material têxtil no banho, 

garantindo a sua permanência em movimento, durante o tempo e temperatura necessários 

para se efectuar o denominado “esgotamento” do banho. 

Nestes processos o movimento do aditivo funcional em direcção ao interior da fibra é 

provocado pela chamada substantividade do aditivo funcional. As forças que possibilitam a 

ligação das moléculas do aditivo ao substrato têxtil são complexas, no entanto podemos dizer 

que este processo consiste em três etapas: 

1. Migração do aditivo funcional da solução para a interface acompanhada por adsorção 

na superfície da fibra. 

2. Difusão do aditivo da superfície para o interior da fibra. 

3. Fixação - Ligação das moléculas de aditivo por ligações covalentes, pontes de 

hidrogénio ou outras forças de natureza física. [28] 

 

2.4.2 Revestimento/Coating 

Nos têxteis, revestimento/coating designa a operação que consiste em recobrir uma 

superfície fibrosa com um filme ou com uma camada de matéria polimérica para lhe dar um 

aspecto e características que não tinha no estado cru.  

A forma como são aplicados os produtos químicos nos substratos têxteis pode ser variável e 

está dependente do tipo de fibra, efeito pretendido e tecnologia disponível. Assim as técnicas 

mais utilizadas consistem na: 

- Deposição de uma substância solúvel sobre o substrato têxtil; 

- Deposição ou formação de um polímero à superfície da fibra; 

A função do revestimento depende da formulação e densidade da pasta, nomeadamente: 

flexibilidade, rigidez, solidez, impermeabilidade, extensibilidade, elasticidade, 

transparência, brilho e toque. [28] 
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constituída por um ligante, um catalizador, e outros produtos auxiliares têxteis (PAT’s) em 

quantidades que devem ser bem estudadas e testadas.  

Além da receita, devem ainda ser estudados e optimizados os parâmetros influenciadores do 

processo: a) taxa de expressão (que quantifica a quantidade de banho da receita absorvido 

superficialmente pelo material têxtil) que depende da contextura do tecido, da pressão dos 

rolos espremedores, da velocidade e da temperatura do banho; b) processo de 

maturação/fixação (etapa em que o aditivo colocado superficialmente interage com a fibra e 

com ela cria ligações mais ou menos estáveis) que depende da temperatura, do tipo de 

processo utilizado (pad-batch, pad-roll, pad-steam ou termosol); c) do processo de lavagem 

(onde se pretende eliminar todos os produtos auxiliares e o aditivo funcional que não 

conseguiu estabelecer ligações estáveis com a fibra). 

Todo este processo de optimização da receita e processo é desenvolvido com a análise dos 

resultados que são obtidos com a simulação do ciclo de vida do produto (lavagens, passagem a 

ferro, limpeza a seco, etc.). 

 

2.5.3 Micro/Nanoencapsulamento 

Os produtos repelentes são muito voláteis e por isso perdem a acção rapidamente. Uma forma 

de contornar essa situação é introduzir o produto em microcápsulas para controlar a sua 

libertação e assim ter uma maior durabilidade e também para que não estejam tão expostos a 

factores que possam diminuir o seu desempenho. [32] 

A microencapsulação é o acto de colocar determinadas substâncias, tais como fragrâncias, 

hidratantes, produtos repelentes, entre outros, dentro de uma espécie de cápsula gelatinosa, 

mas do tamanho dos micrómetros. [33] 

Este método tem grandes vantagens no que diz respeito à capacidade de retenção da 

substância por um período mais longo de tempo, controlando a sua libertação (ver Figura 4), 

para além de não expor a pessoa que o usa a doses elevadas de produtos perigosos. [34] Este 

mecanismo aumenta também a resistência à água e reduz a absorção na pele, dado que 

alguns estudos mostram a absorção dos produtos repelentes pela pele. [35] [36] 

Na indústria têxtil existem cada vez mais aplicações de produtos microencapsulados, isto 

porque são de fácil aplicação, não afectam as propriedades do têxtil e prolongam a sua 

duração, tornando-se mais eficazes ao utilizador. [34] 
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dois compartimentos separados por um material impregnado com o produto anti-mosquito e 

que contém pequenos buracos para possibilitar a passagem dos mosquitos, num dos 

compartimentos são colocadas as fêmeas de mosquitos não alimentadas e do outro lado é 

colocado alimento, no dia seguinte é contabilizado o número de mosquitos mortos ou vivos, 

alimentados e por alimentar em cada compartimento. Ao fim de algumas experiências é 

estimada a eficácia do produto. [32]  

Podem ainda ser realizados testes no próprio ambiente, também chamados testes de campo. 

Depois de seleccionar um conjunto de pessoas, é-lhes pedido que não usem materiais 

repelentes de insectos ou atraentes, tais como perfumes, álcool, fumos, entro outros 

produtos com cheiro. Os indivíduos recebem os uniformes, meia hora antes do pôr-do-sol. Seis 

deles têm uniformes com tratamento e outros dois sem tratamento. Todos se sentam a uma 

distância apropriada uns dos outros, 10 metros. Os indivíduos com uniforme sem tratamento 

sentam-se da mesma maneira mas a distâncias de 40-50 metros dos que têm uniformes com 

tratamento. Os testes começam ao por do sol. Cada indivíduo possui um colector que vai 

fazer a contagem das picadas dos mosquitos. Os mosquitos são capturados com a ajuda de um 

aspirador de boca e lanterna e colocados em copos diferentes para uma posterior 

identificação. Os mosquitos que apenas pousam são contados, mas não capturados. Os copos 

são mudados em cada meia hora para calcular as horas de maior actividade dos mosquitos. Os 

indivíduos também mudam de lugar a cada meia hora para contactar com outros mosquitos e 

prevenir a fadiga ou efeitos nocivos nos mosquitos pelos repetidos contactos com o uniforme 

tratado na mesma área. 

Os indivíduos não fazem nenhuma actividade durante o teste. A temperatura e percentagens 

de humidade são registadas a cada hora de exposição. Quando acaba o teste, em cada noite, 

os uniformes são recolhidos e fornecidos na noite seguinte a cada indivíduo. [41] 

Uma forma de avaliação da permanência do produto no substrato têxtil é a utilização do 

método olfactivo, caso o produto apresente cheiro. Para o efeito é constituída uma panelist 

através da selecção de avaliadores com sensibilidade para a detecção do aroma libertado pelo 

produto funcional. 
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3 Materiais e Métodos 

Este capítulo está dividido em dois subcapítulos. A primeira parte apresenta os métodos 

utilizados para a funcionalização do substrato têxtil e a segunda parte diz respeito aos 

métodos usados para a avaliação e quantificação dos produtos anti-mosquito aplicados. 

 

3.1 Funcionalização do substrato têxtil 

3.1.1 Produtos repelentes 

De forma a avaliar e optimizar o carácter repelente dos produtos existentes, foram testados 

dois produtos comerciais, à base de permetrina e citronela. 

O produto à base de citronela é constituído por alguns ingredientes activos repelentes tais 

como, citronelol, citronelal e geraniol. Este produto é microencapsulado por um copolímero 

de melamina.  

O beta-citronelol e geraniol são as substâncias activas que vão ser avaliados neste trabalho. O 

beta-citronelol é também designado por 3,7-dimetil-6-octeno-1-ol e o geraniol é 

quimicamente, um 3,7-dimetil-2,6-octadieno-1-ol. A fórmula estrutural de cada um deles é 

representada na Figura 5. 

 

 

 

O produto comercial feito à base de permetrina é um produto não microencapsulado, em que 

o ingrediente activo é a permetrina também conhecido como 3-fenoxibenzil (1RS)-cis,trans-3-

(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (IUPAC), ou (3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-

dicloroetileno)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (CA). É classificado como um piretróide e a 

sua fórmula estrutural é ilustrada na Figura 6. [43] 

Figura 5 – Fórmula estrutural do geraniol [42] (esquerda) e do citronelol [43] (direita) 



Materiais 

 

Os dois 

 

3.1.2 S

O subst

colunas

laçada d

e tingid

 

3.1.3 

O fluxo

termofi

Neste p

influênc

ligante,

express

tempera

Para a 

com di

process

descrito

Desenv

e Métodos 

 produtos fo

Substrato 

trato têxtil 

 e 19 fileir

de 0.28 cm

da com cora

Investigaçã

o do proc

xação. 

processo de

cia podem 

, outros pr

ão (velocid

atura); con

avaliação d

mensões a

o de impre

os na Figura

volvimento de 

Figu

oram cedid

têxtil 

 utilizado é

ras por cm

m. Foi previa

antes reacti

ão e optim

cesso de f

e funcionali

ter no resu

rodutos aux

dade e pre

dições de t

destes parâ

proximadas

egnação e v

a 7. 

 metodologias d

ura 6 – Fórmu

os pela em

é uma malh

, com uma

amente sub

ivos. Esta m

mização do 

funcionaliza

ização fora

ultado fina

xiliares têx

essão dos 

termofixaçã

âmetros for

s de 10 x 

variando ca

de aplicação e 

ula estrutura

presa têxtil

ha jersey, 1

a densidade

bmetida a b

malha foi ce

método de

ação foi c

am avaliado

l, tais com

xteis (PAT’

rolos do fo

ão (tempo e

ram testada

 10 cm, fo

ada parâme

 avaliação de a

al da permet

l. 

100 % algod

e estrutura

branqueame

edida pela e

e funcional

constituído 

os e optimi

o: tipologia

’s), pH, te

oulard); co

e temperatu

as a várias 

ornecido p

etro estuda

aditivos anti-mo

 

trina [44] 

dão, 190 g/

l de 285 e

ento com p

empresa têx

ização 

por impre

izados os p

a da receit

emperatura 

ondições de

ura). 

 alternativa

ela empre

ado de acor

osquito em sub

/m2, aprese

e um compr

eróxido de 

xtil Tinama

egnação, s

parâmetros 

ta (produto

 do banho

e secagem

as no subst

sa têxtil, 

rdo com os

bstratos têxteis

16

entando 15

rimento de

 hidrogénio

r. 

secagem e

 que maior

o funcional,

); taxa de

 (tempo e

rato têxtil,

através do

s intervalos

s 

6 

5 

e 

o 

e 

r 

 

e 

e 

 

o 

s 



Materiais 

Figu

 

Estes p

substrat

funcion

Depois 

condiçõ

 

Prod

Perm

Citro

 

Para os 

um pH n

 

B
im

Pro
m

30

5

5

Desenv

e Métodos 

ura 7 – Esque

parâmetros 

to têxtil te

al e sem di

dos métod

ões para cad

Ta

duto 

etrina 

onela 

 dois produ

neutro. Com

Banho de 
pregnação

oduto anti-
mosquito: 
0 – 120 g/l

Ligante: 
50 – 80 g/l

PAT's: 
5 – 20 g/l

volvimento de 

ema com os i

foram opt

endo em at

minuir a qu

dos de func

da produto,

abela 2 – Con

Receita d

Anti-mo

Liga

Anti-mo

Liga

Catali

utos foi real

m uma relaç

o Tax

 metodologias d

intervalos de

imizados d

tenção a ob

ualidade do

cionalizaçã

, descritas n

ndições de im

de impregn

osquito: 120

ante: 50 g/l

osquito: 50 

ante: 80 g/l

sador: 20 g

lizada a im

ção de ban

xa de expr

70 -90 %

de aplicação e 

e condições 

de forma a

btenção e m

o substrato t

o estarem 

na Tabela 2

mpregnação 

ação 

0 g/l 

  

 g/l 

 

g/l 

pregnação 

ho de 1:4 e

ressão

 avaliação de a

estudadas pa

 garantir u

manutenção

têxtil (resis

 optimizad

2. 

 para a perm

Taxa de 
expressão 

80 % 

80 % 

com uma t

e um volume

Secage

Temp
5 - 10 

Tempera
100 - 12

aditivos anti-mo

ara o proces

uma boa li

o das carac

stência e al

os encontr

metrina e citr

 
Condiçõ

de secag

100 ºC

5 min

100 ºC

5 min

emperatura

e de banho 

em

po: 
min

atura: 
20º C

osquito em sub

sso de impreg

gação do p

cterísticas d

teração de 

raram-se as

ronela 

ões 
gem 

Cond
term

C 

n 

1

4

C 

n 

1

4

a de banho 

 de 500 ml.

Termo

Tem
1 - 5

Tempe
140 -

bstratos têxteis

17

gnação. 

produto ao

do produto

 cor). 

s seguintes

dições de 
mofixação 

50 ºC 

4 min 

50 ºC 

4 min 

 de 25 ºC e

. 

fixação

mpo: 
5 min

eratura: 
150º C

s 

7 

 

o 

o 

s 

e 



Desenvolvimento de metodologias de aplicação e avaliação de aditivos anti-mosquito em substratos têxteis 

Materiais e Métodos 18 

3.2 Avaliação da durabilidade 

3.2.1 Teste da solidez à lavagem 

Para o estudo da durabilidade do produto funcional ao longo do ciclo de vida do substrato 

têxtil, foram efectuados vários ciclos de lavagem baseados na norma NP EN ISO 105-C06 

(1999). 

De acordo com esta norma cada ciclo de lavagem teve a duração de 30 minutos, com uma 

temperatura de banho de 40º C e com um volume de banho de 500ml, tendo em conta a 

relação de banho de 1:4. Foram usados 4 g/l de detergente AATCC (com branco óptico) e 10 

esferas para simular o desgaste de uma lavagem em máquina de lavar normal. 

Para a permetrina foram obtidas amostras com 0, 5, 15, 25, 35 e 50 lavagens. E para a 

citronela foram obtidas amostras com 0, 1, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 lavagens. 

 

3.2.2 Método quantitativo 

3.2.2.1 Reagentes 

Os produtos Geraniol e beta-citronelol foram adquiridos à Sigma-Aldrich. A permetrina foi 

adquirida à Dr. Ehrenstorfer GmbH. A água destilada foi ultra purificada num equipamento da 

marca Barnstead, modelo Easy pure UV e filtrada com um filtro de 0.2 µm aplicado neste 

equipamento, de seguida foi desgaseificada durante 30 minutos, num banho de ultrasons. O 

metanol utilizado é de grau HPLC adquirido à LAB-SCAN analitical sciences, sendo também 

desgaseificado em banho de ultrasons durante 30 minutos. 

 

3.2.2.2 Estudo e definição das condições do HPLC 

O trabalho foi levado a cabo num Lachrom HPLC Systems, da marca Merck Hitachi. Está 

equipado com: Bomba, modelo L-7100; Diode array detector (DAD), modelo L-7455; Injecção 

automática, modelo L-7200; Coluna em forno, modelo L-7350; Interface, modelo D-7000 e o 

Software de aquisição de dados é o D-7000 HPLC System manager. A coluna é uma LichroCART 

® 250-4 HPLC supersher ® RP-18 (5 ), com pré-coluna LichroCART ® 4-4 Lichrospher ® 100 

RP 18, 5 . 

A fase móvel é composta por metanol e água, à qual foi adicionado 1 ml de ácido acético por 

cada litro de solvente. 

Para cada composto, foram estudadas vários métodos que posteriormente foram optimizados, 

de forma a identificar e quantificar cada produto presente nas amostras de malha 

impregnadas. O estudo foi monitorizado através da detecção UV com um varrimento entre 
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200 e 400 nm, e as aquisições cromatográficas foram efectuadas a quatro comprimentos de 

onda diferentes (210, 230, 254 e 280 nm). Os caudais experimentados foram entre os 0.8 

ml/min e os 1.2 ml/min. As composições da fase móvel usadas variaram entre os 50 % e 100% 

de metanol. Todas as aquisições foram efectuadas com a coluna a uma temperatura de 40 ºC. 

Depois de efectuadas todas as optimizações à composição da fase móvel, foram utilizadas as 

seguintes condições cromatográficas para cada composto, que estão mencionadas na Tabela 

3. 

 

Tabela 3 – Condições do HPLC para cada produto 

Produto Caudal 
(ml/min) % MeOH % H2O Comprimento de 

onda (nm) 
Tempo de 

análise (min) 

Permetrina 1 80 20 210 30 

Geraniol 1 70 30 210 30 

Beta-
citronelol 1 70 30 210 30 

 

3.2.2.3 Preparação dos padrões 

A solução mãe da permetrina foi preparada dissolvendo uma quantidade rigorosamente 

pesada e aferida num balão volumétrico de 5 ml, com metanol. Foram preparados sete 

padrões diferentes em metanol, a partir de volumes apropriados da solução mãe, para obter a 

curva de calibração. Variando as concentrações entre 1.4 a 17.9 mg/l. 

Para a citronela foi preparada uma solução mãe com a mistura de beta-citronelol e geraniol, 

pesados rigorosamente e dissolvidos em metanol num balão volumétrico de 5 ml. Através 

desta solução foram preparados também sete padrões de concentrações diferentes, em 

metanol, para obter a curva de calibração, a partir de volumes adequados da solução mãe. 

Neste caso, as concentrações dos padrões em mistura variam entre 1.8 e 73.6 mg/l para o 

beta-citronelol e 2.3 e 93.8 mg/l para o geraniol.  

Os gráficos para as curvas de calibração foram construídos através das injecções triplicadas 

das sete soluções padrão de diferentes concentrações, colocando a média das áreas de cada 

padrão em função da concentração do padrão correspondente, usando para isso o programa 

exel. 

Para a análise da repetibilidade foram injectados dez vezes os padrões com menor e com 

maior concentrações. 
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3.2.2.4 Preparação das amostras 

Todas as amostras passaram por um processo de extracção seguido de filtração. 

Para a extracção foram pesadas 0.5000 g de amostra em pedaços de 5-10 mm e colocadas em 

tubos de ensaio com rolha. Adicionou-se 10 ml de metanol, garantindo que toda a amostra 

estava coberta. Rolhou-se muito bem os tubos de ensaio e certificou-se que não existiam 

fugas. Em seguida colocaram-se num banho termostatizado a 80º C, durante 120 minutos. 

Decorrido esse tempo foram retirados e colocados num banho de ultrasons a 50º C, durante 60 

minutos. No fim dos 60 minutos os tubos de ensaio foram retirados do banho de ultrasons e 

deixou-se arrefecer. 

Depois do processo de extracção cada solução foi filtrada com um filtro de seringa de celulose 

regenerada, com porosidade 0,45 µm e 25 mm de diâmetro, Chromafil ® RC – 45/25 

(Macherey-Nagel). 

Além das amostras impregnadas foram também preparadas duas amostras em branco, sem 

impregnação, que passaram pelo mesmo processo de extracção e filtração. 

Todas as amostras de permetrina depois de filtradas sofreram uma diluição de 50x. Enquanto 

para a Citronela apenas as amostras que correspondiam a zero lavagens e uma lavagem 

sofreram diluição de 2x, pois eram as únicas que estavam fora da escala da curva de 

calibração. 

Através de extracções sucessivas a cada amostra foi possível determinar a quantidade exacta 

de produto que está presente em cada uma e assim saber qual a quantidade extraída na 

primeira extracção. 

Todas as amostras foram analisadas em triplicado, com as condições de análise indicadas no 

ponto 3.2.2.2, para cada composto. A concentração de cada composto detectado foi 

determinada através da correspondente curva de calibração. 

 

3.2.3 Método olfactivo – Panelist 

O objectivo é identificar um método interno para avaliação olfactiva de substratos têxteis. 

Para tal, foi constituído um panelist, que permitiu a identificação dos avaliadores com maior 

capacidade olfactiva. Numa segunda fase, os avaliadores seleccionados procederam à 

avaliação subjectiva das amostras têxteis processadas e à sua classificação. 

Este teste foi realizado apenas para o produto comercial à base de citronela, uma vez que, 

apresenta um aroma muito forte a citrinos, e assim é possível associar a presença do aroma à 

presença do produto funcional na malha, depois de simulado o desgaste das lavagens. 
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Começou-se por construir o panelist no sentido de padronizar capacidades olfactivas e 

aumentar a fiabilidade da classificação da solidez do aroma de citronela, às condições de 

conservação e limpeza, para isso foram utilizados 16 potenciais avaliadores. 

Em primeiro lugar, começou-se por preparar e codificar as amostras, tal como é descrito a 

seguir: 

Depois do processo de impregnação das amostras de malha seguindo as condições descritas no 

ponto 3.1.3, para a citronela, estas são submetidas ao teste de solidez à lavagem cumprindo 

as condições descritas no ponto 3.2.1, de forma a obter amostras com: 0, 1, 10, 20, 30, 40, 

50 e 60 lavagens. 

Cada amostra é codificada por uma letra que permita ao “orientador” do teste a fácil 

identificação da amostra vs nº de lavagens. 

Após a correcta codificação das amostras, estas devem ser guardadas num dispositivo que 

permita o seu isolamento (por exemplo saco/embalagem de plástico). 

 

Depois da preparação e codificação das amostras foram seleccionados os potenciais 

avaliadores (16) e entregou-se a cada um 8 amostras (uma referente a cada ciclo de 

lavagem). 

Cada potencial avaliador preencheu o quadro proposto de forma a ordenar as amostras por 

intensidade de odor detectada. 

 

Aroma menos 
intenso 

        Aroma mais 
intenso 

 

Em seguida foi feita a análise dos resultados e cada avaliador foi classificado. Para a 

constituição da panelist foram seleccionados os 8 avaliadores que obtiveram a melhor 

classificação. Para tal, foram atribuídos dois tipos de classificação: 

1. Os candidatos a avaliadores que preencheram acertadamente toda a grelha foram 

classificados com a nota de 8, os que erraram 1 vez tiveram nota 7 e assim 

sucessivamente. 

2. Os candidatos a avaliadores que acertaram na posição correcta da amostra, tiveram o 

valor zero, se se afastaram em apenas uma posição, tiveram um valor negativo, os que 

se afastaram duas posições da sequência correcta tiveram dois valores negativos e 

assim sucessivamente. 
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Por último, com os 8 avaliadores definidos para membros da panelist foi-lhes pedido que 

classificassem as amostras através da seguinte escala de avaliação, preenchendo o quadro:  

 

5 – Aroma intenso 

4 – Aroma ligeiramente menos intenso 

3 – Aroma existe mas com baixa intensidade 

2 – Aroma existe mas com muito baixa intensidade 

1 – Não se sente o cheiro do aroma 

 

 

Em termos de selecção das amostras consideradas “aceitáveis”, como tendo um aroma 

suficiente para identificar a presença do produto funcional, foi adoptada como classificação 

mínima a escala 3, que corresponde ao aroma existente mas com baixa intensidade 

(classificação a validar em função do efeito promovido pelo aroma). 

Amostra Escala 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  
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4.1.2 Método quantitativo 

4.1.2.1 Detecção 

Neste estudo foi desenvolvido um método usando o HPLC para a separação, identificação e 

quantificação da permetrina obtida a partir de amostras impregnadas com o produto 

comercial à base de permetrina. Para tal, foram injectados, previamente sete padrões de 

diferentes concentrações de permetrina para a construção da curva de calibração. 

Esta análise foi efectuada segundo as condições cromatográficas seleccionadas no capítulo 

3.2.2.2. A permetrina apresenta um tempo de retenção de 25.8±0.1 minutos, valor que 

corresponde à média de três resultados de injecções ± desvio padrão. 

A Figura 9 representa o exemplo de um espectro típico da permetrina, a um comprimento de 

onda de 210 nm. As variações verificadas nos primeiros 5 minutos dizem respeito ao solvente, 

metanol. O pico 11 é o correspondente à permetrina. 

 

 

Figura 9 – Espectro típico de uma solução padrão de permetrina a 210 nm. 

 

Com os valores obtidos através das injecções em triplicado de todos os padrões de 

permetrina, procedeu-se à validação do método. 

Todos os cálculos foram efectuados com base nos apontamentos teóricos da disciplina de 

Projecto de Engenharia Química I, de Arminda Alves, 2006/2007. [45] As considerações mais 

importantes estão descritas no anexo 1. 
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4.1.2.2 Curva de calibração 

Os valores obtidos para a construção da curva de calibração da permetrina (área média do 

pico em função da concentração de permetrina) são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Valores de área média e tempo de retenção médio obtidos para cada padrão de permetrina. 

Padrões C (mg/l) Área média tr médio (min) 

1 1.43 23312 25.72 

2 2.99 69287 25.82 

3 5.98 168681 26.11 

4 8.96 270118 25.90 

5 11.95 345155 25.80 

6 14.94 455590 25.69 

7 17.93 519493 25.73 

 

A Figura 10 apresenta a curva de calibração da permetrina obtida. 

 

 

Figura 10 – Curva de calibração da permetrina. 

 

Os resultados da análise da regressão linear para a curva de calibração da permetrina são 

apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Valores obtidos da análise da regressão linear, para a permetrina 

Composto Declive - a 
(l/mg) 

Ordenada na 
origem - b 

Coeficiente de 
correlação - R2 

Intervalo de 
linearidade (mg/l) 

Permetrina 30697 -16896 0.9972 1.43 - 17.93 

 

A equação da recta pode ser reescrita tendo em conta os erros associados ao declive ( ) e à 

ordenada na origem ( ):     , onde o valor de t de Student para 95 % 

de probabilidade e (n-2) graus de liberdade é 2.57. 

Mediante estes pressupostos a equação final é: 

3.07 0.19 10 1.69 2.02 10  

Para a avaliação da qualidade da recta de calibração foram seguidas as três condições 

descritas no ponto a) do anexo 1 desta tese de mestrado. Revelando os resultados 

apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Valores obtidos para as considerações da avaliação da qualidade da curva de calibração da 

permetrina.  

100 (mg/l)   R2 

2.37 -24759 -9033 0.9972 

 

Através destes resultados é possível apurar que a primeira consideração é verificada, uma vez 

que, o desvio padrão relativo do declive é inferior a 5 %, apresentando um valor de 2.37 %. 

Relativamente ao coeficiente de correlação ter de ser superior a 0.995, essa consideração 

também é verificada, dado que foi obtido um coeficiente de 0.9972, o que representa uma 

boa linearidade no intervalo de linearidade apresentado. Quanto à última consideração, em 

que o zero deveria estar entre o intervalo de   e , não foi verificada. O que quer 

dizer que para valores de concentrações mais baixas terá de ser feita uma nova recta de 

calibração, para obter resultados mais credíveis. 

 

Os limites de detecção e quantificação apresentados na Tabela 7, foram calculados tendo em 

conta as considerações descritas no ponto b) e c), respectivamente, do anexo 1 desta tese de 

mestrado. 
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Tabela 7 – Limites de detecção e quantificação para a permetrina. 

Composto Limite de detecção (mg/l) Limite de quantificação (mg/l) 

Permetrina 0.77 2.56 

 

Quanto ao cálculo da repetibilidade, foi efectuado através da análise de 10 injecções dos 

padrões de maior e de menor concentrações. Os resultados estão descritos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Apresentação dos resultados da repetibilidade para a permetrina. 

Padrão C (mg/l) Área média Desvio padrão 
da área CV % 

1 1.43 23312 355 1.52 

7 17.93 519493 6824 1.31 

 

Foi obtido um coeficiente de variação de 1.52 % para o padrão de concentração 1.43 mg/l e 

um coeficiente de variação de 1.31 % para o padrão de concentração 17.93 mg/l. Mediante 

estes resultados, constata-se que o método é bastante preciso. 

 

4.1.3 Influência do número de lavagens na durabilidade 

Os compostos são identificados nas amostras têxteis através da comparação dos tempos de 

retenção dos padrões. 

A Figura 11 representa o exemplo de um espectro da amostra impregnada com o produto 

comercial de permetrina, a um comprimento de onda de 210 nm. O pico 9 diz respeito à 

permetrina. 
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Figura 11 – Espectro típico obtido numa amostra com o produto comercial à base de permetrina, a 210 

nm. 

 

Através da recta de calibração obtida e conhecendo o valor da área do pico de permetrina é 

estimada a concentração deste composto presente em cada amostra têxtil impregnada, 

usando a equação da recta. O valor de concentração vem acompanhado por um erro associado 

ao cálculo dessa concentração ( ). Fica com a configuração   , em que t de Student 

para (n-2) graus de liberdade, ou seja, para 5 graus de liberdade e para um intervalo de 

confiança de 95 % é 2.57. 

Pela realização de extracções sucessivas a cada amostra e posterior quantificação de cada 

uma delas no HPLC foi possível verificar que na primeira extracção é obtido, em média, 90.75 

% da quantidade total de permetrina presente na amostra de malha impregnada. 

 

Tabela 9 – Resultados obtidos para a permetrina através da análise quantitativa 

Amostra Nº lavagens C (mg/l) % Permetrina C (mg/g) C (mg/m2) 

1 0 845±37 100 16.9 3205 

2 5 475±32 56 9.5 1802 

3 15 378±33 45 7.6 1437 

4 25 303±35 36 6.1 1151 

5 35 258±34 31 5.2 980 

6 50 235±35 28 4.7 892 

 

Como pode ser observado pela Tabela 9, a concentração de permetrina presente nas amostras 

vai diminuindo à medida que estas amostras sofrem mais lavagens. É também observado que 
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o substrato têxtil em análise perde quase metade da quantidade de permetrina nas primeiras 

cinco lavagens, apresentando uma perda mais ligeira nas lavagens seguintes. Este facto 

justifica-se pela existência de algum produto funcional que não se encontra completamente 

ligado à fibra têxtil e que permanece à superfície. 

Pode também ser verificado que as amostras em análise, após terem sido submetidas a 50 

lavagens possuem 28 % de produto activo, permetrina, quando comparado com a quantidade 

de produto inicial. 

Para este caso foi atingido o objectivo da ligação de um produto anti-mosquito que 

permanece-se pelo menos durante 20 lavagens. 

 

 

Figura 12 – Representação da concentração de permetrina em função do número de lavagens sofridas. 

 

Pela observação da Figura 12 verifica-se ainda que nas primeiras lavagens há uma redução 

acentuada da concentração de permetrina, algo que é bastante minimizado ao longo das 

lavagens seguintes. 

 

Visto que ainda não foram realizados os testes de eficácia anti-mosquito para estas condições 

de funcionalização - tarefa da responsabilidade da empresa Tinamar em colaboração com o 

Instituto de Higiene e Saúde Tropical, foi feita uma comparação com resultados obtidos da 

literatura (apresentação do instituto TITK, na Techtextil de Junho de 2009, na Alemanha [37]). 

Segundo esta bibliografia, está actualmente em desenvolvimento uma nova fibra Liocel em 

que o princípio activo anti-mosquito (permetrina) é incorporado, na etapa de extrusão da 

própria fibra. Nos testes de quantificação e avaliação do efeito, é verificado que após 50 

lavagens ainda são encontradas entre 500 a 600 mg/m2 de permetrina o que proporciona uma 

capacidade de atordoamento dos mosquitos de 40 a 60 %.  
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Pela visualização das amostras de malha apresentadas verifica-se que as características do 

substrato têxtil não foram alteradas, mantendo-se praticamente inalteradas as propriedades 

de resistência mecânica e de cor. 

 

4.2.2 Imagens microscópio electrónico 

A Figura 14 representa as imagens adquiridas através de SEM. A imagem do lado esquerdo diz 

respeito a uma amostra de malha que ainda não sofreu impregnação, a imagem do lado 

direito é a fotografia de uma amostra de malha impregnada com o produto comercial de 

citronela, onde se verifica que o produto (microencapsulado) se encontra ligado às fibras da 

malha depois de impregnada. No caso da permetrina, não foi possível fazer análise SEM, 

porque este produto não é encapsulado. 

 

      

Figura 14 – Imagem SEM, esquerda: Malha original (400x), direita: Malha com citronela 

microencapsulada (500x) 

 

4.2.3 Método quantitativo 

4.2.3.1 Detecção 

Do mesmo modo que foi desenvolvido um método usando o HPLC para a permetrina, foi 

efectuado o mesmo procedimento para o desenvolvimento de um método para a separação, 

identificação e quantificação do beta-citronelol e do geraniol em amostras obtidas a partir de 

substratos, impregnadas com o produto comercial de citronela. Para tal, foram injectadas, 

previamente sete misturas de padrões de diferentes concentrações de beta-citronelol e 

geraniol, para a construção da curva de calibração. 

As condições cromatográficas estão descritas no capítulo anterior. Utilizou-se um tempo de 

aquisição de 30 minutos. Na Tabela 10 apresentam-se os tempos de retenção obtidos para 

cada um dos compostos. Estes correspondem à média de três injecções ± desvio padrão. 
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Tabela 10 – Identificação dos tempos de retenção do beta-citronelol e do geraniol. 

Produto Tempo de retenção (min) 

Beta-citronelol 10.36±0.03 

Geraniol 8.06±0.02 

 

Na Figura 15 é apresentado um exemplo do espectro típico de uma mistura padrão de beta-

citronelol e geraniol, adquirido a um comprimento de onda de 210 nm. As variações 

verificadas nos primeiros 5 minutos dizem respeito ao solvente, metanol. O pico 7 

corresponde ao geraniol e o pico 8 ao beta-citronelol. 

 

 

Figura 15 – Espectro típico de uma mistura padrão de beta-citronelol e geraniol a 210 nm. 

 

De seguida procede-se à validação do método seguindo o mesmo procedimento utilizado para 

a permetrina (secção 4.1.2.1).  

 

4.2.3.2 Curva de calibração 

Na Tabela 11 apresentam-se os valores obtidos pela análise de HPLC para a construção da 

curva de calibração para a citronela. A curva de calibração foi obtida através da construção 

do gráfico da área média de três injecções de cada padrão em função da concentração de 

beta-citronelol e de geraniol. 
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Tabela 11 – Valores de área média e tempo de retenção médio obtidos para cada mistura de padrões 

de beta-citronelol e geraniol. 

 Geraniol  Beta-citronelol 

Padrões C (mg/l) Área média tr médio 
(min) 

 C (mg/l) Área média tr médio 
(min) 

1 2.34 47326 8.10  1.84 7150 10.44 

2 4.69 89362 8.05  3.68 16406 10.35 

3 11.72 215513 8.05  9.20 45471 10.35 

4 23.44 553752 8.05  18.40 84522 10.34 

5 46.88 1156718 8.05  36.80 181726 10.35 

6 70.32 1605848 8.05  55.21 267468 10.36 

7 93.76 2160401 8.04  73.61 338951 10.35 

 

A Figura 16 apresenta as curvas de calibração obtidas para o geraniol e para o beta-citronelol. 

 

Figura 16 – Curvas de calibração do geraniol e do beta-citronelol. 

 

Os resultados da análise da regressão linear para a curva de calibração de cada composto são 

apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Valores obtidos da análise da regressão linear das misturas de beta-citronelol e geraniol. 

Composto Declive - a 
(l/mg) 

Ordenada na 
origem - b 

Coeficiente de 
correlação - R2 

Intervalo de 
linearidade (mg/l) 

Geraniol 23349 -11691 0.9978 2.34 - 93.76 

Beta-
citronelol 4702 1025 0.9981 1.84 - 73.61 

y = 4702x + 1025
R² = 0.9981

y = 23349x ‐ 11691
R² = 0.9978
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As equações da recta, tendo em conta os erros associados ao declive e à ordenada na origem 

são as seguintes: 

Geraniol, 2.3 0.1 10 1.2 6.1 10  

Beta-citronelol, 4.7 0.2 10 1.0 9.0 10  

 

Os resultados obtidos para as três condições de avaliação das curvas de calibração do geraniol 

e beta-citronelol estão descritos na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Valores obtidos para as considerações da avaliação da qualidade da curva de calibração do 

geraniol e do beta-citronelol.  

 100 (mg/l)   R2 

Geraniol 2.09 -35473 12091 0.9978 

Beta-citronelol 1.95 -2477 4527 0.9981 

 

Pela análise destes resultados verifica-se que todas as condições são cumpridas, revelando 

que o método é adequado. Sendo assim, na primeira condição, em que o desvio padrão 

relativo do declive teria de ser inferior a 5 %, foram obtidos valores abaixo desse, para o 

geraniol é de 2.09 % e para o beta-citronelol é de 1.95 %.  

A segunda condição também é cumprida, para os dois casos, uma vez que o zero se insere no 

intervalo de   e . 

Os dois coeficientes de correlação são superiores a 0.995, tendo sido obtido 0.9978 para o 

geraniol e 0.9981 para o beta-citronelol. Verifica-se ainda uma boa linearidade no intervalo 

de linearidade estudado, para os dois casos. 

 

De seguida foram calculados os limites de detecção e quantificação de cada composto, 

obtendo-se os resultados da Tabela 14.  

 

Tabela 14 – Limites de detecção e quantificação para a geraniol e beta-citronelol. 

Composto Limite de detecção (mg/l) Limite de quantificação (mg/l) 

Geraniol 3.06 10.19 

Beta-citronelol 2.23 7.45 
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Relativamente ao cálculo da repetibilidade, este foi efectuado através da análise de 10 

determinações do padrão de maior e de menor concentrações, apresentando-se na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Apresentação dos resultados da repetibilidade para o geraniol e beta-citronelol. 

 Geraniol  Beta-citronelol 

Padrão C (mg/l) Área 
média 

Desvio 
padrão da 

área 
CV %  C (mg/l) Área 

média 

Desvio 
padrão da 

área 
CV % 

1 2.34 47326 336 0.71  1.84 7150 222 3.10 

7 93.76 2160401 1136 0.05  73.61 338951 657 0.19 

 

Pela análise dos resultados verifica-se que, para o geraniol, o padrão com menor 

concentração, 2.34 mg/l, apresenta um coeficiente de variação de 0.71 % e o padrão de 93.76 

mg/l tem um coeficiente de variação de 0.05 %. Quanto ao beta-citronelol, este apresenta 

um coeficiente de variação de 3.10 % para a concentração de 1.84 mg/l e 0.19 para a 

concentração de 73.61 mg/l. Com estes resultados pode afirmar-se que o método é bastante 

preciso. 

 

4.2.4 Influência do número de lavagens na durabilidade 

A Figura 17 representa o exemplo de um espectro típico de uma amostra impregnada com 

citronela, a um comprimento de onda de 210 nm. O pico 8 corresponde ao geraniol e o pico 9 

corresponde ao beta-citronelol, estes compostos foram identificados nas amostras têxteis 

através da comparação com os tempos de retenção dos padrões. 

 

Figura 17 - Espectro típico obtido numa amostra com o produto comercial de citronela, a 210 nm. 
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Tal como foi realizado para as amostras da permetrina, também para as amostras 

impregnadas com citronela foram realizadas extracções sucessivas que posteriormente foram 

identificadas e quantificadas através do HPLC. Deste modo, foi possível extrair uma média de 

89.25 % da quantidade total de geraniol e de beta-citronelol presente na amostra de malha 

impregnada, apenas na primeira extracção. 

Através da recta de calibração obtida e conhecendo o valor da área do pico de cada um dos 

compostos, dado pelo HPLC, são estimadas as concentrações de geraniol e de beta-citronelol 

presentes em cada amostra têxtil impregnada, usando a equação da recta. O valor de 

concentração vem acompanhado da respectiva incerteza associada ao cálculo dessa 

concentração ( ). Obtém-se a notação   , em que o valor de t de Student para (n-2) 

graus de liberdade, ou seja, para 5 graus de liberdade e para um intervalo de confiança de 95 

% é 2.57. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Resultados obtidos através da análise quantitativa para o geraniol e beta-citronelol. 

  Geraniol  Beta-citronelol 

Amostra Nº 
lavagens C (mg/l) C 

(mg/g) %  C (mg/l) C (mg/g) % 

1 0 53.0±3.3 1.06 100  109.6±4.2 2.19 100 

2 1 31.5±3.2 0.63 59  88.5±3.6 1.77 81 

3 10 7.6±3.6 0.15 14  18.5±2.4 0.37 17 

4 20 7.1±3.6 0.14 14  16.1±2.5 0.32 15 

5 30 7.0±3.6 0.14 13  14.3±2.5 0.29 13 

6 40 5.7±3.6 0.11 11  11.4±2.5 0.23 10 

7 50 4.5±3.6 0.09 9  6.8±2.6 0.14 6 

8 60 4.2±3.7 0.08 8  6.6±2.6 0.13 6 

 

Por análise dos resultados tabelados, verifica-se que as amostras têxteis perdem a maior 

parte do produto nas primeiras lavagens, e a partir das 10 lavagens a percentagem de 

composto perdido nas lavagens é muito baixa. Esta redução inicial deve-se à quantidade de 

produto que não se encontra eficazmente ligado ao substrato têxtil e que por isso é mais 

facilmente eliminado com as lavagens. 

Após a primeira lavagem a amostra apresenta uma percentagem de 59 % de geraniol e 81 % de 

beta-citronelol. No final das 60 lavagens exibe somente 8 % de geraniol e 6 % de beta-

citronelol. 
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Esta diminuição exponencial do produto no substrato têxtil deve-se, em grande medida, ao 

facto deste ser microencapsulado e por isso, sofrer o rebentamento progressivo das 

microcápsulas ao longo da operação de lavagem. 

É ainda visualizado que a partir da amostra 3, no caso do geraniol, e para a amostra 7 e 8, no 

caso do beta-citronelol, a concentração encontrada é inferior ao limite de quantificação. Isto 

quer dizer que para essas amostras o método apresenta erros elevados. Uma forma de 

contornar essa situação seria fazer uma recta de calibração para concentrações mais baixas 

fazendo com que as concentrações obtidas fossem mais credíveis. 

 

 

Figura 18 – Representação da concentração de geraniol e de beta-citronelol em função do número de 

lavagens sofridas. 

 

Pela análise da Figura 18 é possível ver o decréscimo acentuado da concentração de cada um 

dos compostos na primeira lavagem, tendendo a estabilizar ao longo das restantes lavagens. 

É também possível verificar que apesar de o geraniol estar presente numa concentração 

inicial duas vezes superior à do beta-citronelol, ao fim das 60 lavagens ambos os compostos 

apresentam quase a mesma concentração. 

Com estes resultados pode afirmar-se que o objectivo foi cumprido, uma vez que se pretendia 

a ligação do produto anti-mosquito ao substrato têxtil até pelo menos 20 lavagens. No 

entanto, sem saber se a quantidade encontrada em casa amostra tem o efeito desejado, de 

repelência dos mosquitos. 
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4.2.5 Método olfactivo - Panelist 

Este método foi realizado com o intuito de associar a intensidade do aroma à presença do 

produto funcional na malha, depois de simuladas as lavagens. Este procedimento está 

descrito no capítulo de materiais e métodos. 

Numa primeira fase constituiu-se o panelist, com 8 pessoas, formado por avaliadores com 

boas capacidades olfactivas, seleccionados através do teste efectuado por 16 pessoas em 

amostras previamente impregnadas com citronela e sujeitas a ciclos sucessivos de lavagem. 

O passo seguinte é a realização do segundo teste, em que foi pedido que cada um deles 

classificasse as amostras com base numa escala de avaliação de 1 a 5, onde 5 corresponde à 

maior intensidade de cheiro e a escala 1 corresponde à ausência de cheiro. 

Os resultados desse teste encontram-se na Figura 19, onde é possível constatar a 

percentagem de avaliadores que atribuiu cada uma das classificações às amostras 

impregnadas e sujeitas ao número de lavagens identificadas. 

Foi considerado que a classificação mínima de intensidade de cheiro para que as amostras 

fossem aceites como possuindo uma quantidade de produto suficiente para produzir o efeito 

desejado (repelência dos mosquitos) deveria ser 3. Esta escala precisa de ser validada em 

função do efeito promovido perante os mosquitos, mas essa tarefa está a cargo da empresa 

têxtil que colabora na realização deste projecto. 

 

 

Figura 19 – Percentagem de intensidade de aroma identificada pelos avaliadores em cada amostra em 

função do número de lavagens sofridas pela amostra. 
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De acordo com estes resultados e tendo em atenção que a escala 3 foi considerada a mínima 

aceitável, pode dizer-se que as amostras de substrato têxtil impregnadas mantêm o poder 

activo até 50 lavagens, dado que pelo menos 50 % dos avaliadores classificaram essas 

amostras com escala de 3 ou mais. 

Seguindo o mesmo raciocínio, constata-se que a amostra que sofreu 60 lavagens, não é 

aceitável pois 100 % dos avaliadores classificaram-na com uma escala 2, o que está abaixo do 

valor admitido. É de salientar que apesar de esta amostra não ser considerada aceitável 

continua a apresentar aroma. A escala 1 que corresponde à ausência de cheiro não foi usada 

por nenhum dos avaliadores. 

 

4.3 Comparação entre a permetrina e citronela 

Comparando os dois produtos comerciais usados pode dizer-se que cada um tem vantagens e 

desvantagens. 

Enquanto ao fim de 50 lavagens, as amostras impregnadas com produto comercial à base de 

permetrina possui uma percentagem de 28 % de produto activo, para as amostras impregnadas 

com citronela essa percentagem é de apenas 6 % de beta-citronelol e 8 % de geraniol. 

A citronela é um produto microencapsulado e talvez essa seja a razão para ter menos solidez 

à lavagem do que a permetrina, uma vez que à medida que a amostra têxtil vai sofrendo o 

desgaste das lavagens, as microcápsulas vão rebentando e perdendo o produto activo. 

O produto comercial à base de permetrina, segundo este estudo, tem maior capacidade para 

resistir ao desgaste provocado pelas lavagens, em relação ao produto de citronela, tendo em 

conta as condições de impregnação aplicadas a cada um deles. Contudo, a permetrina é um 

insecticida sintético, logo mais tóxico quando comparado com a citronela que é um produto 

natural e por isso não é tão susceptível de provocar irritações cutâneas, para além de ser 

mais ecológico. Por outro lado, a citronela apenas repele os mosquitos, enquanto a 

permetrina também os mata. 

Neste contexto verifica-se que a escolha do produto activo anti-mosquito deve ser efectuada 

mediante o ciclo a que o produto têxtil irá ser submetido (sendo o número de lavagens 

previsível um dado a ter em consideração) e ainda o ambiente em que irá ser utilizado, pois 

em algumas situações é necessário a eliminação total dos mosquitos, de forma a evitar o 

contágio e propagação de doenças que usualmente são transmitidas através destes seres 

vivos. 
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5 Conclusões 

Com a realização deste projecto foi possível alcançar o objectivo proposto, no qual se 

pretendia o desenvolvimento de um método que permitisse a aplicação de aditivos funcionais 

anti-mosquito e que estes permanecessem no substrato têxtil, ao longo de pelo menos 20 

lavagens. É ainda de realçar o facto de se ter conseguido obter um método interno fiável para 

a determinação da durabilidade da ligação do aditivo funcional ao substrato têxtil. 

No que diz respeito aos resultados obtidos para o produto à base de permetrina, chegou-se à 

conclusão de que ao fim de 50 lavagens este produto ainda possui 235±35 mg/l que 

corresponde a 28 % do valor inicial de permetrina.  

Pode concluir-se também que estas amostras apresentam uma boa eficácia no atordoamento 

dos mosquitos quando comparadas com os resultados obtidos na literatura [37] em que para 

uma concentração de permetrina de 500 a 600 mg/m2 encontrada em amostras com 50 

lavagens é obtida uma percentagem de atordoamento de 40 a 60 %. Neste caso foram 

encontradas 892 mg/m2 de permetrina, na amostra com 50 lavagens, que é um pouco superior 

à descrita na literatura, logo tudo indica que o poder de atordoamento será superior. 

Quanto ao produto à base de citronela, verifica-se que ao fim de 50 lavagens, a concentração 

de produto é de apenas 6.6±2.6 mg/l de beta-citronelol e 4.2±3.7 mg/l de geraniol, que 

equivalem a 6 % e 8 %, respectivamente, do valor inicial de cada composto. 

Neste contexto, conclui-se que o produto à base de permetrina é o que apresenta maior 

solidez à lavagem, em relação à citronela, porém este é também um produto mais tóxico e 

mais passível de causar irritações na pele do que a citronela que é um produto natural.  

Em relação ao método olfactivo através da panelist foi concluído que as amostras de 

substrato têxtil impregnadas com citronela que sofreram até 50 lavagens eram consideradas 

aceitáveis, dado que, pelo menos 50 % dos avaliadores classificaram-nas com uma escala 

superior à que tinha sido estabelecida como mínima. Ou seja, apenas a amostra que sofreu 60 

lavagens é que foi excluída, porque 100 % dos avaliadores a classificaram com uma escala 

inferior à admitida como aceitável. É de realçar que todas as amostras impregnadas com o 

produto à base de citronela apresentam cheiro, visto que nenhum dos avaliadores atribuiu às 

amostras a escala 1 que corresponde à ausência de cheiro. 
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objectivos Realizados 

O principal objectivo deste trabalho foi cumprido, na medida em que foi desenvolvido um 

método de impregnação para a aplicação de aditivos funcionais anti-mosquito, permetrina e 

citronela, em substratos têxteis. A presença destes aditivos foi garantida em pelo menos 20 

lavagens, como era proposto. A comprovação da sua eficácia na repelência dos mosquitos será 

efectuada posteriormente pela TINAMAR em colaboração com o IHMT (Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical), mas tudo indica que, pelos valores referenciados na literatura, tal se 

verifica até às 50 lavagens. 

 

6.2 Limitações e Trabalho Futuro 

O principal obstáculo no decorrer deste projecto foi a disponibilidade do equipamento (HPLC) 

e a demora na entrega dos reagentes solicitados. É de salientar que o tempo proposto para a 

realização deste projecto é também muito curto, o que impossibilita que nesta data sejam 

conhecidos os resultados finais da eficácia anti-mosquito. 

Em termos de trabalho futuro a realizar nesta área, propõe-se o estudo da aplicação de 

produtos à base de DEET em substratos têxteis utilizando a metodologia aqui apresentada. 

 

6.3 Apreciação final 

É de realçar que a realização deste projecto em ambiente empresarial, neste caso no CITEVE, 

revelou-se muito importante, pois proporcionou a aquisição de conhecimentos e experiência 

profissional na área têxtil, nomeadamente na manipulação de alguns equipamentos e 

técnicas, para além de permitir um contacto mais directo com a realidade industrial.
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Anexo 1 – Validação de métodos analíticos [45] 

 

Parâmetros de quantificação 

A validação dos métodos analíticos é feita através de um procedimento estatístico associado à 

relação linear entre a variável dependente, y (sinal instrumental) e a variável independente, 

x (concentração de substância). 

A informação retirada da recta de calibração é utilizada para quantificar a substância 

presente na amostra, para além de fornecer os dados necessários para obter os parâmetros 

que permitem validar o método, tais como, declive (a), ordenada na origem (b), coeficiente 

de correlação (R2), sensibilidade, e limites de detecção (LD) e quantificação (LQ). 

 

 

a) É admitido que um método seja considerado adequado quando se verificam as 

condições seguintes: 

• Desvio padrão relativo do declive seja inferior a 5 % 100   5 % ; 

• A ordenada na origem conter a origem   0  ; 

• Coeficiente de correlação (R2) ser superior a 0.995. 

 

Onde: 

 - Declive 

 – Desvio padrão do declive 

 – Ordenada na origem 

 – Desvio padrão da ordenada na origem 

 

 

b) A sensibilidade do método analítico é dada pelo declive da curva de calibração que é 

definido como a razão entre a resposta instrumental e a concentração. Quanto maior 

for o declive, mais sensível é o método. 
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Através da curva de calibração também se podem obter os limites de detecção e 

quantificação. 

 

 

c) Como tal, o limite de detecção (LD) é a concentração mínima a partir da qual é 

possível detectar a presença da substância, com o grau de exactidão e de precisão 

definidos no método. É determinado pelas fórmulas seguintes: 

   

 

Onde, 3   e 3 ⁄  

 - Declive 

 – Ordenada na origem 

 – Desvio padrão da ordenada na origem 

 

 

d) O limite de quantificação (LQ) é a menor concentração de substância que é possível 

medir, com o grau de exactidão e de precisão definidos no método. Definido pela 

fórmula: 

10   

 

Em que: 

 – Ordenada na origem 

 – Desvio padrão da ordenada na origem 

 

 

e) A repetibilidade define a precisão de um método, ou seja, a proximidade entre 

resultados referentes à mesma amostra, e é calculada através do coeficiente de 

variação de 6 determinações, no mínimo.  
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Neste caso, foi calculada a repetibilidade através de 10 determinações, para os padrões de 

maior e menor concentrações. 

 % 100⁄  

 

Onde: 

 % - Coeficiente de variação em percentagem 

 - Desvio padrão 

 - Média 

 

 

f) O valor de , com limites de confiança, é 

   

Com (n-2) graus de liberdade para t de Student.  é o erro associado ao cálculo da 

concentração. 

 

Na Tabela 17 apresentam-se alguns valores de t de Student para uma probabilidade de 95 %. 

 

Tabela 17 – Valores de t de Student para 95 % de probabilidade 

Graus de liberdade 95 % de probabilidade 

1 12.7 

2 4.30 

3 3.18 

4 2.78 

5 2.57 
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A Figura 20 apresenta algumas fórmulas auxiliares para o cálculo dos parâmetros anteriores. 

 

 

Figura 20 – Fórmulas auxiliares para o cálculo dos parâmetros de quantificação 




