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O conhecimento sobre a identidade de vetores e sua especificidade de habitats 
possui relevância epidemiológica uma vez que os patógenos por eles 
disseminados podem contribuir expressivamente na emergência de doenças. O 
presente estudo teve por objetivo comparar a abundância, riqueza e composição 
da culicidofauna entre áreas de floresta, estratos florestais e métodos de captura 
(armadilha CDC e BG-Sentinel com atração por CO2). A coleta de insetos foi 
realizada em três áreas: próximo a UHE-Santo Antônio (SA), no Sítio São Vicente 
(SV) e na Floresta Nacional do Jamari (FN), situados na porção setentrional do 
estado de Rondônia. Foram realizados três eventos de captura e demarcados 
quatro pontos de coleta em cada área. Durante cada evento (três noites) 16 
armadilhas foram instaladas. Em cada ponto, quatro CDCs e quatro BG-Sentinels 
foram dispostas a cerca de 1m do solo e o mesmo número em copas de árvores. 
Ao todo, 25.799 espécimes de mosquitos foram capturados, e destes 2.971 não 
foram identificados em espécie. Mais da metade dos exemplares (65%, n=16.779) 
foram obtidos em Santo Antônio. Nas localidades SV e FN foram capturados 
34,3% (n=8.850) e 0,7% (n=170) dos mosquitos, respectivamente. Nas CDCs 
foram capturados 61,3% do total de indivíduos e nas BG-Sentinels, 38,7%. A 
abundância e riqueza de culicídeos não diferiram significativamente entre estratos 
florestais. A maior riqueza de espécies foi observada em SA, seguido por SV e FN 
(45, 37 e 14 espécies, respectivamente). Foram capturadas 51 espécies de 
mosquitos nas armadilhas CDC e 43 espécies em BG-Sentinels. A ocorrência e 
dominância dos gêneros e espécies de Culicidae variaram entre localidades, tipos 
de armadilha e estratos florestais. 
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