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A família Culicidae é diversa e possui ampla distribuição mundial, apresentando um 
número considerável de mosquitos vetores de doenças infecciosas como a dengue, 
a filariose bancroftiana, a malária, entre outras. O Arquipélago do Marajó apresenta 
características ambientais e sociais que podem exercer influencia na disseminação 
de mosquitos e na proliferação de doenças a população humana e animais 
domésticos. Com o objetivo de realizar o levantamento da fauna de mosquitos 
Culicidae e avaliar a sua distribuição no município de Chaves, foram coletados 
mosquitos adultos, ao longo de transectos, no ambiente silvestre, rural e urbano, 
utilizando-se quatro métodos: armadilhas com atração luminosa (CDC e Shannon), 
de busca ativa (Aspirador de Nasci) e o método de Isca Humana Protegida (IH).  
No ambiente rural e urbano, os métodos foram aplicados no Peri e intradomicílios. 
Foram capturados 3.679 exemplares distribuídos em oito gêneros e vinte espécies. 
Foi observada maior abundância de culicíneos, com maior riqueza de espécies de 
anofelinos. A porcentagem de mosquitos coletados no ambiente rural (55%) foi 
superior ao ambiente urbano (24%) e silvestre (21%). O ambiente rural apresentou 
maior riqueza de espécies (15), seguido pelo urbano (12) e o silvestre (09). Foram 
encontrados anofelinos e culicíneos em todos os ambientes e a espécie mais 
abundante foi Culex quinquefasciatus, sendo muito frequente em ambientes 
antropizados, sobretudo, no urbano. A espécie Mansonia titillans foi a segunda mais 
abundante sendo associada ao ambiente rural. Os dados mostram grande 
abundância e riqueza de mosquitos, principalmente, nos ambientes domiciliares, 
havendo possibilidade da transmissão da dirofilariose canina, da encefalomielite 
equina Leste, da malária, entre outras doenças. Há necessidade da elaboração de 
medidas de controle da população de mosquitos no município.  
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