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As doenças transmitidas por vetores, como a malária, a dengue, a febre-amarela, Chikungunya e Zika causam mais de 

1 milhão de mortes por ano [1]. Assim, justifica-se a investigação e aplicação de produtos repelentes em diversos materiais 

presentes no dia-a-dia. Face a esta necessidade, a empresa Smart Inovation tem vindo a desenvolver soluções repelentes de 

mosquitos e sobretudo métodos que permitam obter uma forte ligação do produto funcional repelente aos diversos substratos. 

Estas soluções têm como princípio ativo o éster etílico do ácido 3-(N-butil-N-acetil)aminopropiónico (cuja designação comercial 

é IR3535), que é um derivado do aminoácido natural β-alanina e é um repelente de insetos eficaz [2] que pode ser utilizado em 

várias formulações para serem aplicadas em cosméticos, vestuário, materiais de construção e de revestimento e amaciadores 

de roupa, entre outras aplicações [3]. 

O presente trabalho teve como objetivo o estudo da estabilidade do produto Si Repel Mosquito, produzido pela Smart 

Inovation, em formulações líquidas para serem aplicadas em tintas e vernizes, em têxteis e em aditivos para a máquina de 

lavar a roupa, bem como o estudo da durabilidade do princípio ativo na fibra têxtil, após várias lavagens, e na tinta, através da 

degradação acelerada da mesma. O método de aplicação do Si Repel Mosquito no substrato	 têxtil foi a impregnação por 

foulard e na tinta foi por aditivação. A quantificação do princípio ativo foi feita recorrendo a técnicas cromatográficas (HPLC) e 

espetroscópicas (RMN). De modo a estudar a estabilidade das soluções líquidas Si Repel Mosquito, foi realizado um estudo de 

degradação forçada das mesmas, ou seja, foram submetidas a condições de stress, tais como termólise, fotólise, hidrólise 

básica, hidrólise ácida e oxidação, a fim de gerar produtos de degradação em quantidade suficiente para desenvolver e validar 

a metodologia analítica utilizada para a quantificação do teor de IR3535 e dos produtos de degradação. Na presente 

comunicação irão ser apresentados os resultados de durabilidade e estabilidade de várias formulações líquidas submetidas a 

estudos de termólise e de fotólise.  
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