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As larvas do mosquito transmissor da doença infecciosa conhecida como dengue se 

desenvolvem em qualquer meio que contenha água. Esta facilidade de desenvolvimento das 

larvas fazem com que a proliferação dos mosquitos seja muito rápida tornando difícil o 

controle da doença. Por questões de saúde pública, é extremamente importante o 

desenvolvimento de um produto comercial e isento de toxicidade para o meio ambiente 

capaz de matar essas larvas antes que se tornem mosquitos adultos e transmissores da 

dengue (Costa, J. et al, 2005; Kuster, R. et al, 2004). O Poli(succinato de butileno) (PBS) é 

um polímero biodegradável (Silva, R. et al, 2009) e o polietilenoglicol (PEG) um polímero 

solúvel em água (Mohammad et al., 2011), ambos são atóxicos e associados são bastante 

promissores para este tipo de uso. Desta forma, este trabalho tem como objetivo investigar a 

atuação dos copolímeros do PEG com PBS como causadores da morte de larvas do 

mosquito da dengue. Os polímeros foram caracterizados através de análises de DSC, TGA, 

GPC e FTIR e testes com as larvas em ambientes controlados foram realizados. Os 

experimentos mostraram que o PEG-PBS é eficiente como larvicida neste caso, uma vez que 

pequenas quantidades dos polímeros exterminaram 100% das larvas em um período de 24 

horas. 
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