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Dengue, Chikungunya e Zika são atualmente graves problemas de saúde pública 
no Brasil. A cada ano, a quantidade de pessoas infectadas aumenta devido à falta 
de uma vacina, assim como a dificuldade em controlar o principal vetor dessas 
enfermidades no Brasil, o Aedes aegypti, pois está espécie apresenta uma alta 
plasticidade genética que proporcionou o seu sucesso adaptativo no meio urbano. 
Aedes albopictus é encontrado em áreas com vegetação secundária próximo à 
residências e tem potencial de se infectar com vários virus em condição de 
laboratório. O presente trabalho teve por objetivo, verificar a mortalidade e 
persistência de formulados bacterianos e produto químico, bem como a ação 
simultânea e isolada de larvas de Toxorhynchites haemorrhoidalis sobre Aedes 
aegypti e Aedes albopictus em condições de campo. No presente trabalho, 
obteve-se as seguintes mortalidades / CL50 e CL90 em mg/L. Sumilarv 
(Pyriproxyfen) para A. aegypti: 24 horas = mortalidade de 15,3% a 8 mg/L; 48 
horas = mortalidade de 22,5% a 10 mg/L e 72 horas = mortalidade de 36,7% a 8 
mg/L. A. aegypti + T. haemorrhoidalis CL50 / 24 h =17,48 mg/L; 48 h =23,43 mg/L 
e CL90 /24 h =57,6 mg/L; 48 h= 296,90 mg/L; 72 hs= mortalidade de 60% a 1mg/L. 
Para A. albopictus: CL50 / 24 h =38,3 mg/L; 48 h = 2.253,97 mg/L e  CL90 / 24 h= 
156,69 mg/L; 48 h = 1.345,750,84 mg/L; 72 h = mortalidade de 18,3% a 8 mg/L.  A. 
albopictus + T. haemorrhoidalis CL50 / 24 h= 14,62 mg/L e CL90 / 24 h= 36,48 
mg/L; 48 h= mortalidade de 55,3% a 8mg/L e 72 h =mortalidade de 63,3% a 
1mg/L. Os produtos testados mostram-se eficientes e seletivos no controle de 
Aedes, sendo o maior espectro de ação após dois dias de aplicação. 
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