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As mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global proporcionaram o 
sucesso adaptativo do Aedes aegypti devido  sua alta plasticidade genética, além 
da oferta de diversos tipos de criadouros naturais e artificiais e o uso 
indiscriminado de inseticidas, que selecionam insetos resistentes, favorecendo 
sua proliferação. Este trabalho teve por objetivo avaliar o controle do A. aegypti, 
aclimatados em diferentes temperaturas e níveis de gás carbônico, utilizando os 
formulados VectoBac®WG, Natular DT™ e um regulador de crescimento 
(Sumilarv) contendo Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), Saccharopolyspora 
spinosa e Pyriproxyfen, respectivamente. A partir dos três insetários permanentes 
mantidos nas salas do microcosmo do Laboratório de Ecofisiologia e Evolução 
Molecular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Manaus/AM), foram 
selecionadas larvas de 3º. instar para os bioensaios com leituras em 24 e 48 
horas. A partir da temperatura e concentração de dióxido de carbono da sala 1 
(controle), as demais foram acrescidas, automaticamente, nas seguintes 
proporções: sala 3 (2,5°C; 400 ppm) e sala 4 (4,5°C; 850 ppm). As Cl50 e CL90 
para S. spinosa: [0,09 mg/L (IC=0,08-0,011) e 0,53 (IC=0,41-0,73)], 
respectivamente, foram menores quando comparadas aos demais produtos 
avaliados na sala 1. Nas salas 3 e 4 ocorreram mortalidades de 100% dos 
imaturos até a concentração de 0,5 mg/L em 24 h e 0,3 mg/L em 48 h. Entretanto, 
estes valores não diferiram estatisticamente do Bti (p>0,05) que apresentou os 
seguintes valores de Cl50 [0,54 mg/L (IC=0,43-0,72) e CL90 [1,26 mg/L (IC=0,91-
2,12)], na sala 1 em 24 h. Pyriproxyfen Sumilarv não apresentou diferença 
estatística significativa entre as três salas (p =0.2164).  A mortalidade de imaturos 
mostram maior sensibilidade de A. aegypti em ambientes com maior temperatura 
e dióxido de carbono, apresentando maiores níveis de eficiência dos formulados 
bacterianos, em comparação a Pyriproxyfen Sumilarv. 
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