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RESUMO 

 

A espécie Limatus durhamii pertencente à tribo Sabethini e é nativa de ecótopos 
silvestres. Chama atenção por ser o sabetíneo mais propenso à adaptação aos 
ambientes com diferentes graus de antropização e capazes de colonizar 
recipientes naturais e artificiais. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão 
narrativa da literatura sobre Li. durhamii a fim de revisar a distribuição da 
espécie, caracterizar os ecótopos citados e verificar evidências na literatura 
sobre transmissão de arbovírus pela espécie. As buscas de artigos científicos 
foram feitas nas bases de dados BVS, PubMed, LILACS, Web of Science e 
SciELO, com descritores combinados entre si com o operador booleano “AND”. 
Os artigos recuperados foram triados de acordo com o escopo do presente 
trabalho (distribuição da espécie; caracterização de ecótopos citados e 
evidências sobre transmissão de arbovírus), e tiveram as duplicidades retiradas. 
As buscas nas bases analisadas resultaram em 48 artigos efetivamente 
selecionados que amostraram a ocorrência de Li. durhamii na Argentina, Brasil, 
Colômbia, Costa Rica, México e Peru. Limatus durhamii pode se desenvolver em 
criadouros naturais e artificiais em ecótopos de características silvestres, 
periurbanas e urbanas. Não foram encontradas evidências do envolvimento de 
Li. durhamii na transmissão de arbovírus. Limatus durhamii aparece como dados 
secundários na literatura, e pouco nas discussões, fato que demonstra ser uma 
espécie negligenciada. Ademais, alguns autores discutem a hipótese de 
domiciliação de Li. durhamii. Dessa forma, estudos sobre a competência e 
capacidade vetorial dessa espécie são necessários para elucidar o papel que Li. 
durhamii desempenha na natureza. 
 

Palavras-chave: mosquitos; arbovírus; domiciliação; adaptabilidade 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Culicídeos 

 Os culicídeos são conhecidos popularmente como mosquito, pernilongo, 

muriçoca e carapanã (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). 

São artrópodes pertencentes à ordem Diptera, família Culicidae (Meigen, 1818), 

a qual está subdividida em duas subfamílias: Anophelinae, com três gêneros 

(Anopheles, Bironella, Chagasia), e Culicinae, com 110 gêneros distribuídos em 

11 tribos (Aedeomyiini; Aedini; Culicini; Culisetini; Ficalbiini; Hodgesiini; 

Mansoniini; Orthopodomyiini; Sabethini; Toxorhynchitini; Uranotaeniini) 

(Harbach, 2007, 2008). São insetos abundantes, e têm ampla distribuição 

geográfica que ocupa regiões temperadas, tropicais e subtropicais, com 

ocorrência de espécimes até no Círculo Polar Ártico (Harbach, 2008; GBIF, 

2022). A família possui elevada diversidade taxonômica, pois são 3.591 espécies 

descritas (Harbach, 2008).  

Com relação à morfologia dos culicídeos, o seu corpo é delgado e coberto 

por escamas, as pernas e probóscide são longas (Harbach, 2008). São 

holometábolos, cujas fases imaturas se desenvolvem na água (ovo, larva e 

pupa), e a fase adulta é terrestre e alar (Figura 1) (Consoli and Lourenço-de-

Oliveira 1994; Forattini 2002; Harbach 2008). Ocupam ecótopos diferentes até 

completar seu ciclo de vida, que é de aproximadamente 30 dias e variável por 

questões ambientais como a temperatura (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; 

Forattini, 2002). A fase imatura ocorre em criadouros naturais ou artificiais onde 

ocorre a oviposição. Os tipos de criadouros naturais podem ser internódio de 

bambu (Ceretti-Junior et al., 2014), oco de árvore, buraco de rochas, poças de 

água, cascas de folhas no solo e axilas de bromélia (Bicudo et al, 2015; Carvalho 

et al, 2017; Multini et al, 2021). Os artificiais podem ser quaisquer recipientes de 

plástico, vidro ou metal (Medeiros-Sousa et al., 2013; 2015; Ceretti-Junior et al., 

2020), pneus (Zequi, Lopes & Medri, 2005) e lixo (Alencar et al, 2013) que podem  

acumular água.  

A incubação dos ovos varia de espécie para espécie e dura cerca de 10 

dias. No entanto, está diretamente relacionada às variações do meio 
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(temperatura, umidade, pluviosidade, e substâncias e partículas presentes no 

meio líquido) (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). As fêmeas 

ovipõem diretamente na porção hídrica ou na parede do criadouro cerca de 50 a 

500 ovos, de acordo com o ciclo de postura de cada espécie (Forattini, 2002). A 

ovipostura pode ser de forma aglomerada, formando jangadas (gênero Culex), 

isolados flutuantes (gênero Anopheles) ou fixados ao substrato (gênero Aedes) 

(Forattini, 2002).  

A larva eclode do ovo e passa por quatro ecdises larvais (L1, L2, L3 e L4) 

por determinado período de acordo com as condições do meio e da alimentação 

(Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). As larvas possuem 

escovas bucais filamentosas que filtram a matéria orgânica em suspensão 

presente na água; antenas; tórax bulboso mais largo que a cabeça e o abdômen; 

e papilas anais posteriores (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 

2002; Harbach, 2008). Nas larvas, há um par de aberturas respiratórias ao final 

do abdômen (Anophelinae) ou um sifão alongado (Culicinae), cuja maioria das 

espécies obtêm o oxigênio proveniente da atmosfera (Consoli e Lourenço-de-

Oliveira, 1994; Harbach, 2008). Podem crescer até 2 centímetros de 

comprimento (Forattini, 2002). O último estádio larval (L4) evolui para pupa, a 

qual consiste em apenas uma ecdise pupal (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 

1994; Forattini, 2002). Na pupa, é possível perceber o dimorfismo sexual. A pupa 

não se alimenta, apenas armazena energia e, de um a quatro dias, se transforma 

no adulto (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002) (Figura 1).  

Na fase adulta ocorre a reprodução e dispersão ativa dos espécimes da 

culicídeos, por meio do voo em busca de hospedeiros ou de criadouros. 

Realizam a atividade reprodutiva e hematófaga no dossel da floresta ou a poucos 

metros do solo (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). Machos 

e fêmeas se alimentam de líquidos e soluções açucaradas vegetais. Entretanto, 

as fêmeas são hematófagas e se alimentam de sangue de vertebrados que 

servem como fonte de alimento aos mosquitos (Carvalho et al., 2014; 

Evangelista et 2021), cujas propriedades são fundamentais para a maturação 

dos ovos (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). Uma exceção 

ao hábito hematofágico da família são as fêmeas do gênero Toxorhynchites, tribo 
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Toxorhynchitini (Diptera: Culicidae), que se alimentam de carboidratos, 

provenientes da seiva de plantas, e a maturação de seus ovos não dependem 

de substâncias proteicas oriundas da alimentação sanguínea (Steffan e 

Evenhuis, 1981; Forattini, 2002; Albeny-Simões et al., 2015). 

Figura 1. Fase imatura de um culicídeo. A: Ovos de Aedes aegypti. B: Larvas de Culex 
(Microculex) sp. (Culicini) e Wyeomyia (Phoniomyia) (Sabethini). C: Pupa de Aedeomyia 
squamipennis. D: Emergência do adulto do Ae. aegypti. E: Fêmea de Culex sp. ingurgitada. F: 
Casal de Ae. aegypti em cópula. Fonte: http://www.planetainvertebrados.com.br  

 

1.2 Tribo Sabethini 

A tribo Sabethini (Blanchard, 1905) é composta por 14 gêneros e 432 

espécies descritas até o momento: Isostomyia (4), Johnbelkinia (3), Kimia (5), 

Limatus (9), Malaya (12), Maorigoeldia (1), Onirion (7), Runchomyia (8), 

Sabethes (41), Shannoniana (3), Topomyia (65), Trichoprosopon (13), 

Tripteroides (122); Wyeomyia (139) (Harbach, 2008). As espécies dessa tribo 

são de hábitos silvestres (Barbosa, Navarro-Sila e Calado, 2003). 

Os ovos dos sabetíneos não resistem à dessecação e são depositados 

durante o dia, de forma isolada. O desenvolvimento das formas imaturas ocorre 

quase que exclusivamente em criadouros naturais (Forattini, Lopes e Rabello, 

1968), como axilas de folhas, bromélias, internódio de bambu, buracos de 

árvores, brácteas e espatas de flores e plantas e buracos de rocha (Forattini, 

A 

Foto: Walter Ishikawa 

B 

Foto: Walter Ishikawa 

D 

Foto: Walter Ishikawa 

E Foto: Sônia Furtado F 

Foto: Max Malmann 

C 

Foto: Walter Ishikawa 
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Lopes e Rabello, 1968; Carvalho et al., 2017), e algumas podem estar 

associadas à concha de caramujos (Mangudo et al., 2016). No entanto, algumas 

são capazes de se desenvolverem em recipientes artificiais (Lopes, 1997, 1999; 

Zequi, Lopes e Medri, 2005). É importante salientar a capacidade das fêmeas de 

realizarem a oviposição nesses criadouros ofertados está atrelada ao ciclo 

gonotrófico, ou seja, a capacidade de realizar um repasto sanguíneo em um 

hospedeiro e, em seguida, uma oviposição (Charlwood, Rafael e Wilkes, 1980). 

As larvas têm mandíbulas modificadas para a captura de presas, e algumas 

espécies são predadoras (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994). 

Os sabetíneos adultos são mais coloridos, com coloração metálica, se 

comparados aos espécimes das demais tribos (Harbach 2007, 2008) (Figura 2). 

Apresentam como características taxonômicas cerdas metálicas ao longo do 

corpo; olhos contíguos ou estreitamente separados acima das antenas; escamas 

eretas da cabeça com uma única fileira posterior ou ausentes; o clípeo pode ter 

cerdas ou escamas; o comprimento da probóscide pode variar; as antenas são 

mais curtas que probóscide; há presença de escamas escutais variadas, cerdas 

reduzidas ou ausentes; mesoposnoto com cerdas ou escamas, ou ambas, e, em 

algumas ocasiões, há aglomerado de cerdas; pós-pronoto com ou sem cerdas 

posteriores; cerdas pós-espiraculares ausentes; cerdas pré-alares poucas ou 

ausentes; a célula R2 é mais longa do que a veia R2 + 3 (Harbach 2008). 

Com relação ao dimorfismo sexual, as antenas dos machos e fêmeas são 

semelhantes e mais curtas que a probóscide (Harbach, 2008), os palpos 

maxilares são curtos nas fêmeas e na maioria dos machos, cujo comprimento 

não ultrapassa o terço da probóscide, porém alguns machos podem ter seus 

palpos no comprimento da probóscide (Forattini, 2002). É necessária a pesquisa 

da genitália masculina externa para separação de sexos em muitas espécies 

(Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). Entretanto, diversos 

caracteres da genitália feminina têm valor taxonômico e auxiliam na distinção de 

espécies da tribo, como lobo pós-genital e cercos; esterno VIII; ínsula e tergo IX 

(Porter e Wolff, 2004; Reinert, 2010). Além de que diferenças sutis parecem 

existir em relação à genitália feminina e ao número de cerdas associadas ao 
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esterno VIII e tergum VIII, que ainda necessitam de mais estudos observacionais 

(Porter e Wolff, 2004). 

São mosquitos acrodendrófilos cujas atividades de locomoção, 

reprodução, alimentação/hematofagia e oviposição são diurnas (Forattini, Lopes 

e Rabello, 1968).  Seu voo não é agressivo quando comparado ao de outras 

espécies como Psorophora ferox e Aedes aegypti (tribo Aedini) (Consoli e 

Lourenço-de-Oliveira, 1994). Embora a maioria dos sabetíneos demonstre 

comportamento zoofílico, alguns possuem o hábito hematofágico eclético e 

podem picar o ser humano que adentrar na mata (Forattini, 2002). Todavia, 

espécies podem ser encontradas em ambientes silvestres com presença de 

vegetação secundária, e ligeiramente antropizadas (Carvalho et al., 2017; 

Medeiros-Sousa et al., 2017, Montes, 2005). 

Figura 2. Mosquitos da tribo Sabethini. Fase imatura: A= Ovos de Wyeomyia (Phohoniomyia); 
B= Larvas de Wyeomyia (Phohoniomyia); C= Pupas de Wyeomyia (Spilonympha). Adultos: D= 
Sabethes (Sabethes) belisarioi; E= Wyeomyia sp.; F= Limatus durhamii. Fonte: 
http://www.planetainvertebrados.com.br  

 

1.3 Gênero Limatus 

Em 1901, Frederick Vicent Theobald utilizou um espécime de Limatus 

durhamii oriundo do estado do Pára, Brasil, para descrição do gênero Limatus. 

O holótipo, que está depositado no Museu de História Natural de Londres em “A 

monograph of the Culicidae or mosquitoes" (Theobald, 1901).  O gênero Limatus 

Theobald 1901 agrega nove espécies (Tabela 1) descritas mundialmente e 

Foto: Walter Ishikawa 

Foto: Paul Bertner 
Foto: Tibério Graco 

Foto: Walter Ishikawa 

Foto: Walter Ishikawa 

A 
B 

C 

D 

E 
F D 

C 

Foto: Walter Ishikawa 
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distribuídas pela região neotropical, cuja maioria ocorre nos países sul-

americanos, e cinco espécies do gênero registradas até o momento no Brasil 

(WRBU, 2021; Evenhuis e Pape, 2021; GBIF, 2022). São mosquitos de pequeno 

porte, com corpo de tonalidade metálica brilhante, escudo com escamas que 

variam entre o dourado, azul e o violeta (Figura 3) (Consoli e Lourenço-de-

Oliveira, 1994; Forattini, 2002; WRBU, 2021). 

Tabela 1. Espécies do gênero Limatus Theobald, 1901 de acordo com a distribuição geográfica 
mundial. 

Fonte: https://www.gbif.org/species/1649483. GBIF - Global Biodiversity Information Facility 
Secretariat. Limatus Theobald, 1901 

 

Os adultos têm a probóscide sensivelmente mais curta do que o fêmur 

anterior e com ápice dilatado (Forattini, 2002). São únicos por terem uma única 

garra na perna traseira e diferem de todos os outros sabetíneos por terem 

escamas na área pré-espiracular, ao invés de cerdas (Harbach, 2008). Machos 

e fêmeas têm palpos maxilares curtos sem ultrapassar o comprimento do clípeo 

(Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). Na genitália masculina, 

o gonocoxito é de feição variada e o gonóstilo é curto, com a parte distal 

morfologicamente complexa (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 

Gênero 
Limatus 

Espécie Distribuição (país) 
Limatus andinus Levi-Castillo, 1954 Equador 

Limatus asulleptus (Theobald, 1903) 

Brasil; Colômbia; 
Guiana Britânica; 
Suriname;  Trinidad; 
Venezuela 

Limatus durhamii Theobald, 1901 

Argentina; Belize; 
Bolívia;  Brasil; 
Colômbia; Costa Rica; 
Dominica; Equador; 
Grenada; Guatemala; 
Guiana Francesa; 
Honduras; México; 
Nicarágua; Panamá; 
Peru; Suriname; 
Trinidade & Tobago; 
Venezuela 

Limatus flavisetosus Oliveira Castro, 1935 
Brasil, Guiana 
Francesa, Peru 

Limatus guayasi Levi-Castillo, 1954 Equador 
Limatus hoffmani Root, 1927 Haiti, Jamaica 

Limatus martiali Sénévet & Abonnenc, 1939 Guiana Francesa 

Limatus paraenses (Theobald, 1903) /         Limatus cacophrades  
Dyar & Knab, 1909  

Brasil 

Limatus pseudomethysticus (Bonne-Wepster & Bonne, 1920) Brasil; Suriname 
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2002). As larvas se distinguem por fendas caudolaterais que são curtas e largas, 

e ausência de um dente apical na maxila (Harbach, 2008). 

Figura 3.  Fotos de mosquitos adultos do gênero Limatus Theobald 1901. A: Limatus flavisetosus; 
B: Limatus durhamii; C: Limatus pseudomethysticus. Fonte: 
http://www.planetainvertebrados.com.br  

As espécies desse gênero demonstram variabilidade e plasticidade de 

criadouros, pois as formas imaturas têm sido encontradas em uma gama de 

recipientes naturais (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002; 

Harbach, 2008), bem como artificiais, na mata ou ambiente antrópico (Zequi e 

Medri, 2005; Harbach, 2008; Medeiros-Sousa et al., 2015). São mosquitos 

diurnos, exofílicos, de hábito silvestres e, geralmente, se alimentam ao nível do 

solo ( Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002;Harbach 2008). As 

fêmeas têm o voo semelhantes às do gênero Sabethes, de forma “tímida” e sem 

registros de agressividade, fato que facilita a alimentação em diversos animais, 

incluindo o ser humano (Forattini, 2002; Harbach, 2008; Santos et al. 2019). 

 1.4 Limatus durhamii 

Limatus durhamii Theobald 1901 é, dentre todas as espécies do gênero, 

a mais comumente encontrada no Brasil (GBFI, 2022). Os registros de maior 

abundância são nas épocas mais quentes e chuvosas (Consoli e Lourenço-de-

Oliveira, 1994; Forattini, 2002). As larvas têm maxila sem dente apical, forame 

occipital com fendas caudolaterais curtas e largas (WRBU, 2021) (Figura 4). São 

saprófagas, porém, têm sido encontradas em criadouros naturais eventualmente 

Foto: Cesar Favacho 

Foto: Walter Ishikawa 
Foto: Walter Ishikawa 

A 
B 

C 
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predando larvas de outras espécies de culicídeos (Lopes, 1999), sendo 

consideradas predadoras facultativas, caso os recursos nutricionais sejam 

escassos (Lopes, 1999; Forattini, 2002). Podem ser encontradas coabitando 

criadouros com larvas de Ae. aegypti e Aedes. albopictus (Consoli e Lourenço-

de-Oliveira, 1994; Zequi, Lopes e Medri, 2005). Os imaturos colonizam 

criadouros naturais, como internódio de bambu e buracos de árvores, (Consoli e 

Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002), e artificiais, como recipientes 

plásticos, latas, pneus, ricos em matéria orgânica, em áreas sombreadas 

(Lourenço-de-Oliveira, Heyden e Fernandes-da-Silva, 1986; Lopes, 1999; Zequi, 

Lopes e Medri, 2005). 

Figura 4. Foto de imaturo (larva) de mosquito da espécie Limatus durhamii Theobald 1901 
(https://www.gbif.org/pt/occurrence/gallery?taxon_key=1649488). 

Os adultos de Li. durhamii (Figura 5) têm o tórax com escudo coberto de 

escamas douradas, azuis e violetas (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; 

Forattini, 2002; WRBU, 2021) com presença de escama pré espiraculares sem 

cerdas (WRBU, 2021). Se alimentam, quase que de forma exclusiva, ao nível do 

solo (Forattini et al. 1978) e são oportunistas, pois se alimentam do sangue de 

mamíferos, incluindo o ser humano (Lourenço-de-Oliveira e Heyden, 1986) e de 

aves (Lourenço-de-Oliveira e Heyden, 1986; Santos et al, 2019). São 

consideradas espécies silvestres. Entretanto, chamam atenção por ter presença 

registrada em ambiente antrópico porque podem ser encontradas se 

desenvolvendo e realizando hematofagia no peridomicílio (Consoli e Lourenço-

de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). Essa espécie pode ser a mais propensa do 

gênero à domiciliação (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002, 

Gimarães, Arlé e Machado, 1985). 

Limatus durhamii Theobald 1901 
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Figura 5 Fotos de mosquitos adultos da espécie Limatus durhamii Theobald 1901 
(https://www.gbif.org/pt/occurrence/gallery?taxon_key=1649488 e 
https://www.wrbu.si.edu/vectorspecies/genera/limatus). 

 

1.5 Importância Médica 

Os mosquitos são insetos encontrados no mundo todo e têm importância 

para a Saúde Pública devido à capacidade e competência vetorial de algumas 

espécies na transmissão de patógenos causadores de doenças que acometem 

os animais humanos e não humanos (Gubler, 2001; Kuno e Chang, 2005; Silva 

e Angerami, 2008; Coffey et al., 2013, Gould et al., 2017). Os patógenos 

veiculados por mosquitos podem ser vírus, helmintos ou protozoários (Silva e 

Angerami, 2008; WHO, 2020) responsáveis por causar doenças infecciosas em 

humanos (Tabela 2) como a dengue (Gubler, 2001), febre amarela 

(Vasconcelos, 2003), filariose linfática (Forattini, 2002; Silva e Angerami, 2008) 

e malária (Deane et al., 1971), respectivamente. Dentre os patógenos que 

podem ser transmitidos por culicídeos, destacam-se os arbovírus (do inglês 

Arthropodes borne-virus) (Gould et al., 2017, WHO, 2020). 

Espécimes do gênero Limatus já foram detectados com o vírus Wyeomyia 

(Orthobunyavirus, Bunyaviridae), em Trinidad, como Li. flavisetosus Oliveira 

Castro, 1935, detectada portando o vírus da encefalite Equina Venezuelana 

(VEEV) (Alphavirus, Togaviridae) (Harbach, 2008). Há relatos de Li. durhamii 
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portando os Guama vírus (Hervé et al., 1986) e Maguari (Orthobunyavirus, 

Bunyaviridae) (Segura e Castro, 2007), e ZIKV (Flavivirus, Flaviviridae) (Barrio-

Nuevo et al., 2020). O Guama vírus circula em áreas florestadas, cujos 

reservatórios são pequenos roedores que vivem no solo e marsupiais arbóreos, 

mas primatas-não-humanos (PNH) e morcegos também podem servir como 

hospedeiros para os mosquitos (Hervé et al., 1986). 

Tabela 2. Espécies de culicídeos que possuem relato na literatura de seu envolvimento com 
transmissão de patógenos. 

Família Gênero Patógeno Sigla 
Espécies de mosquito 

envolvidas 

Flaviviridae Flavivirus vírus da dengue DENV Aedes sp  

Flaviviridae Flavivirus Zika vírus ZIKV Aedes sp 

Flaviviridae Flavivirus vírus amarílico YFV Haemagogus sp.; Sabethes sp.; Aedes sp  

Flaviviridae Flavivirus vírus da febre do Nilo WNV Culex sp. 

Flaviviridae Flavivirus vírus da encefalite de São Luis SLEV Culex sp. 

Togaviridae Alphavirus vírus da febre do Chikungunya CHIKV Aedes sp. 

Onchocercidae Wulchereria Wulchereria bancrofti  Culex sp. 

Plasmodidae Plasmodium Plasmodium sp.   Anopheles sp. 

Fonte: (Deane et al., 1971; Deane, Neto e Lima 1984; Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; 
Travassos da Rosa et al. 1998; Forattini, 2002; Vasconcelos, 2003; Silva e Angerami, 2008; 
Cardoso et al. 2010; Mucci et al., 2016; Nuno et al.; 2016; Cunha et al., 2019. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Limatus durhamii é o sabetíneo de hábitos silvestres com maior 

adaptabilidade a colonizar e sobreviver em ambientes com diferentes graus de 

antropização, comportamento evolutivo que tem sido alarmado e recebido 

destaque em diferentes trabalhos. Esses ambientes possuem características 

que favorecem o desenvolvimento da espécie devido à presença de criadouros 

naturais e artificiais. Esses fatores contribuem para o encontro do mosquito com 

o ser humano (dentro ou fora da mata) que pode ser picado pela fêmea, que é 

oportunista. A espécie é capaz de se desenvolver nos ecótopos periurbanos e 

urbanos, fato que demonstra que se desenvolve bem nesses ecótopos e 

hábitats. Assim, há a hipótese de que a espécie pode ter capacidade de 

domiciliação. 

Na literatura, os trabalhos relatam que Li. durhamii convive com espécies 

vetoras nos mesmos ecótopos, o que revela que ela pode ocorrer em área de 

circulação viral. Embora esta não seja uma espécie de importância 
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epidemiológica, existem registros de isolamento dos vírus Guama e Maguari em 

Li. durhamii, e já foi detectada com ZIKV. Apesar de Li. durhamii ser uma espécie 

da tribo Sabethini relatada em estudos de levantamentos da culicidofauna em 

diferentes ecótopos, informações a seu respeito ainda são escassas na 

literatura. O papel dessa espécie no envolvimento da transmissão de patógenos, 

especialmente de arbovírus, não é claro. A ecobiologia de Li. durhamii ainda 

precisa ser melhor investigada e estudada a fim de verificar se a espécie é capaz 

de se domiciliar e se, de fato, desenvolve algum papel de importância 

epidemiológica na natureza. Dessa maneira, o presente trabalho pretende 

elucidar a distribuição de Li. durhamii na América Latina com base nos achados 

da literatura, caracterizar as diferenças de ecótopos e habitats, e compilar 

informações sobre o possível papel da espécie como transmissora de arbovírus 

ao ser humano. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Realizar uma revisão narrativa da literatura sobre a espécie Limatus 

durhamii Theobald, 1901.  

3.2 Objetivos Específicos 

• Revisar a distribuição da espécie Limatus durhamii nas Américas. 

• Caracterizar os diferentes ambientes nos quais a espécie Limatus 

durhamii já foi coletada. 

• Verificar evidências na literatura de envolvimento da espécie Limatus 

durhamii na transmissão de arbovírus. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho consiste em uma revisão narrativa da literatura sobre 

a distribuição da espécie Li. durhamii nas Américas por meio de buscas em 

bases de dados entre 03 e 06 de fevereiro de 2022. Para execução do compilado 

de informações a respeito dessa espécie, foram estabelecidas quatro etapas e 

critérios para a seleção de artigos científicos. As etapas de 1 a 4 consistiram nas 

buscas dos artigos nas bases de dados (Figura 6) com os descritores e 

operadores booleanos em três idiomas (Tabela 3); na organização para leitura e 

exclusão de duplicidades dentro da mesma base de dados e breve leitura dos 

títulos, resumos e resultados para averiguar a menção dedo gênero Limatus e/ou 

a espécie Li. durhamii (Figura 7); e análise mais acurada dos títulos, resumos e 

resultados a fim de verificar informações sobre ecótopos/criadouros/hábitats que 

envolvem Limatus e/ou Li. durhamii (Figura 9). 

Figura 6. Procedimento para busca de artigos científicos sobre Limatus durhamii nas bases de 
dados BVS, PubMed, LILACS, Web of Science, SciELO no período de 03 a 06/04/2022. 
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Tabela 3. Descritores, operador booleano e idiomas aplicados na busca da literatura sobre 
Limatus durhamii nas bases de dados BVS; PubMed; LILACS; Web of Science; SciELO, no 
período de 03 e 06/02/2022. 

 

Figura 8. Procedimento seguido na etapa 3 para triagem dos artigos científicos sobre Limatus 
durhamii no período de 03 e 06/02/2022. 

Bases  
de  

dados 

Descritores e operador booleano 

Português Inglês Espanhol 

BVS  
PubMed 
LILACS  
SciELO   
Web of 
Science  

(Limatus) 
 AND  

(diversidade de mosquitos) 

(Limatus)  
AND  

(diversity of mosquitoes) 

(Limatus) 
 AND  

(diversidad de mosquitos) 

(Limatus)  
AND  

(adaptação de mosquitos) 

(Limatus)  
AND  

(mosquito adaptation) 

(Limatus)  
AND  

(adaptacíon de  mosquitos) 

(Limatus)  
AND  

(parques urbanos) 

(Limatus)  
AND  

(urban parks) 

(Limatus)  
AND  

(parques urbanos) 

(Limatus)  
AND  

(mosquitos imaturos) 

(Limatus)  
AND  

(immature mosquitoes) 

(Limatus)  
AND  

(mosquitos inmaduros) 

(Limatus)  
AND  

(transmissão viral) 

(Limatus)  
AND  

(viral transmission) 

(Limatus)  
AND  

(transmisión viral) 

(Limatus) 
 AND  

(infecção viral) 

(Limatus) 
 AND  

(viral infection) 

(Limatus)  
AND  

(infección viral) 

(Limatus)  
AND  

(arbovírus) 

(Limatus)  
AND  

(arbovirus) 

(Limatus)  
AND  

(arbovirus) 

Limatus durhamii 

Limatus durhami 
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Figura 9. Procedimento seguido na etapa 4 para triagem dos artigos científicos sobre Limatus 

durhamii no período de 03 e 06/02/2022. 

 

Os gráficos e tabelas com os trabalhos provenientes das buscas nas cinco 

bases de dados foram elaborados no Microsoft Excel versão 2016. Para compilar 

as informações sobre a caracterização dos criadouros, habitats e ecótopos, 

assim como para detecção e/ou transmissão de arbovírus pela espécie, foi 

elaborada uma tabela, com o mesmo programa, indicando autor/ano, título, local 

da ocorrência, tipo de teste e vírus detectado. Um mapa foi elaborado para 

mostrar as cidades/províncias e países onde houve ocorrência de Li. durhamii. 

A construção do mapa foi a partir das informações provenientes dos artigos 

efetivamente selecionados nas buscas nas bases de dados. O mapa foi 

elaborado no programa Qgis versão 3.16.8. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das cinco bases de dados analisadas com os descritores propostos, 

foram encontrados 138 trabalhos, no total, na primeira e segunda etapas. 

Desses, a BVS obteve o maior destaque, com 47 (34%) trabalhos, em seguida 

a PubMed, com 35 (25,4%), a LILACS, com 24 (17,4%), a SciELO com 20 
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(14,5%), e a Web of Science com apenas 12 (8,7%) (Tabela 4). Na terceira 

etapa, dos 138 trabalhos elencados, 97 atendiam aos critérios de seleção 

estipulados (artigos que mencionaram o gênero Limatus e/ou a espécie Li. 

durhamii nos títulos, resumos e resultados) (Tabela 4). A quarta etapa consistiu-

se na junção de um único arquivo dos 97 artigos, que foram organizados em 

ordem alfabética para determinar a ordem de leitura dos trabalhos, e facilitar as 

triagens de duplicidades. Após a retirada de duplicidades entre as bases de 

dados restaram 73 artigos. Desses, 48 atenderam aos critérios estabelecidos na 

metodologia e, portanto, foram efetivamente selecionados (Tabela 4) (Apêndice 

I). Os trabalhos selecionados compreendem o período entre 1984 e 2022. 

Tabela 4. Descrição do quantitativo total dos trabalhos relacionadas à Limatus durhamii, triados 
a partir das buscas nas bases de dados em cada etapa, até o quantitativo dos artigos 
efetivamente selecionados. 2022. 

 
 

Dos artigos efetivamente selecionados, apenas três abordaram a espécie 

Li. durhamii no título (Lopes, 1999; Hernández-Rodríguez et al., 2018; Mangudo 

et al., 2016). Os motivos que trazem o nome da espécie Li. durhamii no título são 

diferentes. Com exceção de Lopes (1999), que já tinha conhecimento prévio das 

espécies de mosquitos que circulam na região do estudo, em Londrina/PR, 

Hernández-Rodríguez et al., 2018 e Mangudo et al., 2016 encontraram a espécie 

devido à metodologia abrangente utilizada, fato que demonstra que Li. durhamii 

não era o foco desses trabalhos. Todavia, por ser uma espécie amostrada no 

estudo, foi relatada de forma secundária, o que aponta para certa negligência 

quanto ao foco dos artigos ser sobre Li. durhamii. 

Considerando esses achados, verificou-se que artigos que não relatam a 

espécie no título fazem seu relato no resumo e/ou resultados somente pelo 

gênero (Limatus sp.). Outros, mencionam a espécie Li. durhamii diretamente no 

título, resumo e/ou resultados. Para o recorte do presente trabalho, 

independente da espécie ser citada no título, resultado ou resumo, é evidente 

Bases de dados 
utilizadas 

Etapas 1 e 2 Etapa 3 Etapa 4 

BVS 47 (34%) 34 (35,3%) 

48 

PubMed 35 (25,4%) 25 (26,3%) 

LILACS 24 (17,4%) 17 (17,6%) 

SciELO 20 (14,5%) 19 (18,7%) 

Web of Science 12 (8,7%) 2 (2,1%) 

Total 138 97 48 
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que Li. durhamii não é a espécie foco desses estudos, o que indica que Li. 

durhamii é tratada como espécie secundária na literatura.  

 

5.1 Revisão da distribuição de Limatus durhamii nas 

Américas 

A ocorrência de Li. durhamii foi registrada em seis países latino-

americanos: Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, México e Peru (Figura 10). 

Um fator que pode contribuir para esse resultado são os idiomas com os quais 

os descritores foram pesquisados, que pode ter deixado de fora trabalhos de 

outras regiões. O Brasil se destaca com 30 (60%) artigos encontrados; Costa 

Rica com 6 (12,5%); Colômbia com 4 (8%); México com 4 (8%); Argentina 3 (6%) 

artigos e o Peru com um (2%) (Figura 11). Quatro registraram a ocorrência de 

Li. durhamii pela primeira vez: em Salta, Argentina (Dantur-Juri et al., 2012); em 

Mérida (Baak-Baak- et al., 2013), em Campeche (Hernadéz-Rodriguez et al., 

2018) e em Maxcanú (Cauich-Kumul et al., 2018), no México. 

Figura 10. Distribuição dos países, municípios e províncias com ocorrência de Limatus durhamii 
na América Latina. 2022.  Fonte: próprio autor. 
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Figura 11. Concentração dos artigos efetivamente selecionados (em porcentagem) por país que 
amostrou Limatus durhamii na América Latina. 2022. 
 
 

5.2 Caracterização dos diferentes ambientes nos quais a 

espécie Limatus durhamii já foi coletada. 

A ocorrência de Li. durhamii foi registrada em cinco ecótopos diferentes 

nos 48 artigos, sendo eles silvestre; periurbano; silvestre e periurbano; 

periurbano e urbano; urbano (Tabela 5). Desses, 15 (31,25%) artigos foram 

apresentados com ecótopos silvestres. Outros 15 (31,25%) trazem informações 

de Li. durhamii no ambiente periurbano, cujas áreas têm presença de mata com 

moradias próximas. Enquanto 11 (23%) artigos apresentaram ambientes 

silvestres e periurbanos. Ao passo que cinco (10,4%) deles apresentaram 

ecótopos de características periurbanas e urbana, e apenas dois (4,1%) em 

ecótopos urbanos.  

 

 

 

 

 

3 
(6,3%)

30 
62,5%)

4
(8,33%)

6
(12,5%)

4
(8,33%)

1
(2,04%) Argentina

Brasil

Colômbia

Costa Rica

México

Peru
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Tabela 5. Descrição países latino americanos com ocorrência de Limatus durhamii segundo autor 
e ano e tipo de ecótopo. 

 

5.2.1 México 

Baak-Baak- et al., (2013) relataram o seu primeiro registro em Mérida, no 

México, cujo ecótopo é de característica urbana. Os espécimes foram coletados 

Localidade Autor/ano Ecótopo   Localidade Autor/ano Ecótopo 

 Argentina Oscherov et al., 2007 

Silvestre 

  Brasil Lopes 1999 

Periurbano 

 Argentina 
Dantur-Juri et al., 

2012 
  

Brasil Lopes 1997 

 Argentina Mangudo et al., 2016   
Brasil 

Zequi, Lopes e 
Medri, 2005 

Brasil Bastos et al., 2022 

Silvestre 

  Brasil Alencar et al., 2013 

Brasil 
Lira-Vieira et al., 

2013 
  

Brasil Bicudo et al., 2016 

Brasil Alencar et al., 2010   
Brasil 

Medeiros-Sousa et 
al., 2013 

Brasil 
Guimarães e Arlé, 

1984 
  

Brasil 
Tissot e Navarro-

Silva, 2004 

Brasil 
Guimarães, Arlé &  

Machado, 1985 
 

 
Brasil 

Martins-da-Silva et 
al., 2002 

Periurbano 
Urbano 

Brasil Tubaki et al., 2010   Brasil Lopes et al., 1993 Urbano  

Brasil 
Ceretti-Junior et al., 

2016 
  

Colômbia 
Suava-Vasco et al., 

2015 
Silvestre 

Brasil Alencar et al., 2015   
Colômbia Olano et al., 2015 

Silvestre 
Periurbano 

Brasil Rezende et al., 2011 

Silvestre 
Periurbano 

  Colômbia Ruiz et al., 2018 Periurbano 

Brasil 
Calado e Navarro-

Silva 2001 
  

Colômbia Zuluaga et al., 2012 Periurbano 

Brasil Carvalho et al., 2017   
Costa Rica 

Calderón-Arguedas 
et al., 2019 

Silvestre 

Brasil 
Martins-da-Silva et 

al., 2004 
  

Costa Rica 
Calderón-Arguedas 

et al., 2012 

Periurbano 
Brasil 

Montagner, Silva & 
Jahnke, 2018 

 
 

Costa Rica 
Calderón-Arguedas, 

Troyo & Solano 
2004 

Brasil 
Marcondes, 

Fernandes & Müller, 
2006 

 
 

Costa Rica 
Vargas e Vargas, 

2003 

Brasil Silva et al., 2014   
Costa Rica 

Calderón-Arguedas 
et al., 2009b 

Periurbano 
Urbano 

Brasil 
Evangelista et al., 

2021 
  

Costa Rica 
Calderón-Arguedas 

et al., 2009a 
Periurbano 

Urbano 

Brasil 
Lourenço-de Oliveira 

et al., 2004 
  

México 
Hernández-Trianda 

et al., 2021 
Silvestre 

Brasil 
Barrio-Nuevo et al., 

2020 
  

México 
Cauich-Kumul et al., 

 2018 
Periurbano 

Urbano 
Brasil 

Lourenço-de Oliveira, 
Heyden & Silva, 1986 

Periurbano 

 
 

México 
Hernández-

Rodríguez et al., 
2018 

Brasil Sá e Sallum, 2013   
México 

Baak-Baak et al., 
2014 

Urbano 

Brasil Pinheiro et al., 2019   
Peru 

Yanoviak et al., 
2006 

Silvestre 
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nos períodos chuvosos, em containers e em vaso sanitário descartados em 

terreno baldio.  Esses achados corroboram os resultados de Hernadéz-

Rodriguez et al., (2018) que relataram o primeiro registro de Li. durhamii em 

Campeche (México), e coletaram imaturos em criadouros artificiais, porém no 

peridomicílio de ecótopo periurbano. Esse resultado indica que existe a chance 

de Li. durhamii colonizar terrenos com aspecto sujo, malcheirosos e com uma 

porção de objetos descartados pelo homem que se tornam criadouros potenciais 

para o desenvolvimento da espécie.   

Cauich-Kumul et al. (2018) coletaram Li. durhamii em ecótopos 

periurbanos e urbanos em Maxcanú, México, no interior de residências rústicas. 

Os espécimes Li. durhamii adultos foram coletados com auxílio de aspirador de 

mochila (Modelo 1412; John W. Hock Co.t, Gainesville, FL), e foi uma das 

espécies mais raras amostradas no estudo. Esse resultado corrobora o de 

Hernandez-Triana et al., (2021), também no México, que coletaram Li. durhamii 

no interior de residências com armadilhas CDC (armadilha luminosa com atrativo 

de octanol), no peridomicílio de três comunidades locais em ecótopo silvestre, 

no Estado de Chiapas. Li. durhamii foi amostrado em ecótopos com 

características diferentes, que variaram de áreas urbanas, periurbanas à 

silvestres. Os resultados do México demonstram que Li. durhamii consegue 

alternar e sobreviver em ecótopos com diferentes graus de antropização, e 

colonizar criadouros naturais e artificiais. Esses resultados corroboram os relatos 

feitos por Consoli e Lourenço-de-Oliveira (1994) e Forattini (2002) em que 

afirmam que Li. durhamii é o sabetíneo de maior propensão de desenvolvimento 

em ambientes antropizados. 

5.2.2 Costa Rica 

Na Costa Rica, na província de Guanacaste, Vargas e Vargas (2003) 

coletaram larvas de Li. durhamii com conchada em uma porção d’água, em 

ecótopos de características silvestres. Porém, o artigo não especifica o tipo de 

porção d’água. Assim, subentende-se que se trata de um criadouro natural não 

permanente ou criadouro artificial com certa profundidade devido à metodologia 

utilizada, a qual o material de coleta é uma concha de cozinha adaptada para a 

coleta de imaturos. Já Calderón-Arguedas et al., (2019), em ecótopo 



20 

 

características silvestres, em La Virgen, coletaram um adulto de Li. durhamii com 

CDC (armadilha luminosa com isca de CO2) próximo às residências adjacentes 

(< 1km) e à distância (> 1-10 km) e à uma plantação de abacaxi. Esse achado 

mostra que o espécime estava mais próximo de um hábitat antropizado. No 

município de Pococí, em ecótopos com características periurbanas Calderón-

Arguedas et al., (2012) realizaram um levantamento entomológico em 20 casas, 

das quais 15 (75%) tiveram diversos criadouros artificiais positivos para 

mosquitos. Destes, seis foram positivos para Li. durhamii. Além disso, 

registraram Li. durhamii coexistindo com Ae. albopictus no mesmo criadouro. 

Em contrapartida, em ecótopos de características urbanas no município 

de La Caprio, região metropolitana de San Jose, Calderón-Arguedas, Troyo & 

Solano (2004) e Calderón-Arguedas et al., (2009a) coletaram imaturos de Li. 

durhamii em recipientes plásticos e de lata, nos períodos chuvosos. Calderón-

Arguedas et al., (2009b), no município de Puntarenas, outro grande centro 

urbano do país, também coletaram larvas de Li. durhamii em recipientes 

plásticos e de lata na estação chuvosa. Esses achados corroboram os de Baak-

Baak et al., (2013), e apontam que existe maior chance de Li. durhamii colonizar 

criadouros artificiais, deixados pelo homem, que se tornam potenciais criadouros 

para a espécie nos períodos chuvosos. Vale destacar que Calderón-Arguedas, 

Troyo & Solano (2004) registraram imaturos de Ae. aegypti e Cx. 

quinquefasciatus coabitando recipientes plásticos e de lata. Esses dois tipos de 

recipientes artificiais são bastante abundantes nos ambientes em que o ser 

humano tem acesso (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002), e 

são exatamente os mesmos em que Li. durhamii foi coletado. Aedes aegypti e 

Cx. quinquefasciatus são espécies muito bem adaptadas aos ecótopos urbanos 

e antropizados (Calderón-Arguedas, Troyo & Solano 2004), e deixa um alerta 

para uma possível adaptação de sucesso de Li. durhamii a esses ecótopos. 

5.2.3 Peru 

No Peru, Yanoviak et al., (2006) mensuraram os efeitos do desmatamento 

em Iquitos-Nauta, na Amazônia peruana. Os autores coletaram 90% dos 

imaturos de Li. durhamii em fitotelmas caídas ao chão com presença de água 

nas axilas. Salienta-se que os autores abordam e discutem apenas sobre o 
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gênero Limatus, e não sobre a espécie em questão. Yanoviak et al., (2006) 

afirmam que as espécies do gênero Limatus são comumente encontradas em 

abundância em ecótopos antropizados, principalmente no que tange às áreas 

com desmatamento recente ao invés de florestas densas. Esse fator acontece 

devido ao aumento da abundância de fitotelmas de partes de plantas caídas já 

que os mosquitos têm facilidade de colonizá-las (Consoli e Lourenço-de-Oliveira; 

Forattini). 

5.2.4 Argentina 

Na Argentina, na região de Corrientes, Oscherov et al., (2007), coletaram 

Li. durhamii com aspirador e CDC (armadilha luminosa) em ecótopos silvestres.  

Oscherov et al., (2007) ressaltam que a presença de mais exemplares de Li. 

durhamii coletados do que exemplares das tribos Mansonini e Culicini pode 

significar influência antrópica reduzida no ambiente. Não obstante, Consoli e 

Lourenço-de-Oliveira (1994) e Forattini (2002) afirmam que Li. durhamii pode se 

domiciliar devido à sua adaptação aos ecótopos de características diferentes, e 

aos criadouros artificiais em áreas antropizadas. Essa plasticidade adaptativa 

também é evidenciada por Calderón-Arguedas, Troyo & Solano 2004; Calderón-

Arguedas et al., 2009a,b; Cauich-Kumul et al., 2018 e Hernandez-Triana et al., 

2021. Dantur-Juri et al., (2012) coletaram Li. durhamii na CDC (armadilha 

luminosa com isca de CO2) na Província de Salta (Orán), e registraram pela 

primeira vez a ocorrência da espécie na região noroeste do país. Os autores 

destacam que a distribuição da espécie, até então, era em Buenos Aires, Chaco, 

Corrientes, Formosa, Jujuy e Misiones. 

Mangudo et al., (2016) registraram o primeiro relato da presença de 

imaturos de Li. durhamii (95 % larvas; 5% pupas) em conchas de caracóis mortos 

(gastrotelmata), na floresta de Yungas, cidade de San Ramon de La Nueva Óran. 

As conchas acumulam água da chuva e propiciam micro habitats aquáticos. 

Limatus durhamii teve alta abundância detectada em Megalobulimus oblongus 

musculus. Embora as larvas de Li. durhamii sejam saprófagas, na ausência de 

matéria orgânica em decomposição podem ter comportamento alimentar 

facultativo e predar outras larvas (Lopes et al., 1999a; 1999b), fato que Dantur-



22 

 

Juri et al., (2012) sugerem ser o sucesso de colonização das larvas nas conchas 

e, assim, suprir as necessidades nutricionais. 

5.2.5 Colômbia 

Na Colômbia, nos municípios de Anapoima e La Mesa, Olano et al., 2015 

coletaram imaturos de Li. durhamii em criadouros artificiais dentro de escolas 

localizadas em ecótopos com características silvestres e periurbanas. Os adultos 

foram coletados com auxílio de aspirador Prokopack nas salas, banheiros e 

cozinhas das escolas. Tanto em La Mesa quanto em Anapoima, o maior número 

de exemplares coletados foi nas estações chuvosas. Olano et al., 2015 

registraram Ae. aegypti coexistindo num mesmo criadouro artificial que Li. 

durhamii e Cx. quinquefasciatus. Já Suaza-Vasco et al., (2015) coletaram na 

aspiração e em criadouros naturais (internódio de bambu no solo e toco de 

bambu) Li. durhamii em ecótopo silvestre nos Andes do Norte colombiano, região 

que abrange as cidades/províncias de Alcalá, Anserma, Chinchina, Ciudad 

Bolívar, Córdoba, Finlândia, Fredonia, Hispânia, Jardín, Jericó, Manizales, 

Pueblo Rico, Quimbaya, Salento, Tamesis, Valparaíso e Veneciae  

 Zuluaga et al., (2012) coletaram Li. durhamii em Antioquia (municípios de 

Amalfi e Anorí), em ecótopos com características periurbanas em local onde 

havia obras das hidrelétricas Porce I e Porce II, e área de acampamentos. 

Imaturos foram coletados em diversos recipientes artificiais de lata e plástico, 

pneus e tanques, e naturais como buracos no chão e árvores e depressões no 

solo com água estagnada. Os adultos foram coletados com puçá, armadilhas de 

Shannon (com atração luminosa) e CDC (armadilha luminosa com isca humana). 

É importante salientar que as obras das hidrelétricas iniciaram em 1999 e os 

mosquitos do gênero Limatus passaram a ser coletados no local entre 2004 e 

2006. Em contrapartida, na região Metropolitana de Bucaramanga, Ruiz et al., 

(2018) coletaram larvas em bromélias e rutáceas no peridomicílio, em ecótopo 

de características periurbanas. Os autores argumentam que o relato dessa 

espécie no estudo só foi possível graças a abundante presença dessas plantas 

ornamentais. Esses dados se aproximam dos resultados de Medeiros-Sousa et 

al., (2015) que coletaram imaturos dessa espécie em folhas de palmeiras com 



23 

 

água no parque urbano Anhanguera, área verde na área urbana do município de 

São Paulo. 

 

5.2.6 Brasil 

No Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, Guimarães & Arlé (1984) 

coletaram mosquitos do gênero Limatus com auxílio de tubos de sucção manual 

e isca humana no Parque Nacional da Serra dos Órgãos que possui ecótopo de 

característica silvestre. O parque abrange os municípios de Magé e Petrópolis. 

O estudo aponta que o aumento da incidência de mosquitos do gênero Limatus 

ocorre no mês de novembro, estação chuvosa, que corrobora os achados de 

Calderón-Arguedas, Troyo & Solano (2004), Calderón-Arguedas et al., (2009a,b) 

e Baak-Baak et al., (2013). Guimarães, Arlé & Machado (1985) coletaram Li. 

durhamii no mesmo parque, e mostraram que Li. durhamii em sua maior parte 

próximo ao solo, e foi o único sabetíneo coletado com isca humana. 

 Lourenço-de-Oliveira, Heyden & Silva (1986) coletaram Li. durhamii em 

criadouros artificiais em ecótopos de características periurbanas numa fazenda 

da baixada de Jacarepaguá. Os autores apontam que, assim como Cx. 

quinquefasciatus e Culex gairus, Li. durhamii tem adaptação para colonizar 

criadouros artificiais. Independentemente do tipo de criadouro, a espécie foi 

relatada como uma das pioneiras na ocupação desse habitat, até mesmo se a 

matéria orgânica daquele criadouro estiver baixa (Lopes et al. 1993). No 

município do Rio de Janeiro, Lourenço-de-Oliveira et al., (2004) coletaram Li. 

durhamii em armadilhas tipo larvitrampas perto da Represa do Cigano, 

Jacarepaguá, em um fragmento de mata Atlântica tropical litorânea de ecótopos 

com características silvestre e periurbanas na floresta da Tijuca. Foi observada 

alta abundância da espécie próximo às residências. Os autores relatam que 

mosquitos das espécies Ae. albopictus, Ae. aegypti e Li. durhamii ocorreram com 

frequência nas casas entre um e 100m dentro da floresta, e que esse pode ser 

um fator que promove interação larval interespecífica, apesar de o resultado da 

interação com Li. durhamii ser desconhecida. 
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Alencar et al., (2015) coletaram imaturos de Li. durhamii na água de 

armadilhas tipo ovitrampas instaladas ao nível do solo, a 3m e 5m do solo, na 

Reserva Ecológica do Guapiaçu, município de Cachoeiras de Macacu no Rio de 

Janeiro, cujo ecótopo possui características silvestres com pouca alterada 

antrópica. Ao passo que Alencar et al., (2013) relataram pela primeira vez a 

colonização de criadouros eutróficos pelas espécies Culex usquatus, Lutzia 

bigoti, Anopheles argyritarsis e Li. durhamii, na região da fazenda de Mangueira 

da boa Esperança, no município de Sapucaia no Rio de Janeiro. Segundo os 

autores, esses achados inferem que o comportamento de oviposição pode 

indicar uma possível adaptação aos ecótopos com características eutróficas ou, 

até mesmo, mudança de hábito para selecionar ambientes eutróficos durante o 

desenvolvimento de Li. durhamii. 

Os achados de Lourenço-de-Oliveira et al., (2004) e Alencar et al., (2015) 

corroboram os de Bastos et al., (2022) na Reserva Particular do Patrimônio 

Natural Bom Retiro, Estado do Rio de Janeiro, onde Li. durhamii foi uma das 

espécies mais abundantes em local de regeneração de mata e em mata 

preservada. A maior parte de Li. durhamii foi coletada em tampa de nylon do 

tanque plástico de água, mas também foram coletados exemplares em 

criadouros naturais como bambu e bromélia. Apesar da reserva estar localizada 

em ecótopo de características silvestres, Li. durhamii foi mais abundante no 

recipiente artificial, o que demonstra a facilidade da espécie em se colonizar em 

ecótopos silvestres com diferentes graus de alteração antrópica em recipientes 

artificiais. Os autores também discutem sobre a domiciliação por parte dessa 

espécie devido à sua compatibilidade com criadouros artificiais, hipóteses já 

levantadas por Consoli e Lourenço-de-Oliveira (1994) e Forattini (2002).  

No Estado do Paraná, Lopes et al (1993) coletaram pela primeira vez Li. 

durhamii em criadouros artificiais em ecótopo com características urbanas no 

município de Londrina, cuja espécie foi uma das mais predominantes do estudo. 

Li. durhamii coletado em recipientes de lata, plástico (onde a espécie foi mais 

abundante), vidro, louça, ferro, tampa de papelão, caixa de descarga, vaso de 

flores e pneus. Esses resultados indicam sua adaptabilidade e tolerância a 

diferentes tipos de criadouros, podendo ser artificiais. Durante a estação 
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chuvosa no Norte do Paraná, Lopes (1997) coletou Li. durhamii em pneu e vaso 

sanitário encontrados no peridomicílio, próximo ao ribeirão São Domingos, na 

zona rural dos municípios de Cambé e Londrina, ecótopo com características 

periurbanas. Nesse mesmo local de estudo, Lopes (1999) coletou imaturos de 

Li. durhamii em pneus abastecidos com água de poço amarrados aos troncos de 

árvores, com sombreamento, no interior da mata ciliar em estado de regeneração 

do ribeirão. Foi demonstrado que Li. durhamii é uma larva predadora. Porém, ao 

comparar com outras espécies, como Toxorhynchites sp., por exemplo, foi 

considerada menos eficiente. As larvas de Li. durhamii não são obrigatoriamente 

predadoras como as de outros sabetíneos, desse modo, não sendo tão eficaz no 

controle biológico. Segundo Lopes (1999), são larvas com alimentação 

facultativa, e destaca que na presença de espécies predadoras como de 

Toxorhynchites sp. e de Cx. coronator, Li. durhamii vira presa. Além disso, a 

maior frequência de larvas ocorreu no verão, cuja água dos criadouros já 

passava de seis meses, fator que indica maior quantidade de matéria orgânica 

presente. Dessa forma, a predação pode não ter ocorrido por conta da 

disponibilidade de matéria orgânica. 

Em São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba, Calado e 

Navarro-Silva (2001) coletaram Li. durhamii em pneus no interior da mata, no 

peridomicílio com e sem sombreamento próximo às casas adjacentes. Estes 

resultados corroboram os de Lopes (1999) em que Li. durhamii foi a espécie 

encontrada nos ambientes periurbanos, tendendo a áreas sombreadas. Martins-

da-Silva et al., (2002) coletaram Li. durhamii em diversos criadouros artificiais 

como recipientes de plástico, lata, pneus, peça de carro em uma vala, em sua 

maioria em áreas sombreadas, em ecótopos de características periurbanas com 

mata residual presente, e urbanas, no município de Sertaneja, na baía de 

Paranaguá no Norte do Paraná. Ao passo que Martins-da-Silva et al., (2004) 

coletaram Li. durhamii em colmos de bambus e bromélias, no município de 

Imbucuí-Mirim, na baía de Paranaguá, Paraná, com ecótopos de características 

silvestres e periurbanas. 

Em Curitiba, capital do Estado do Paraná, Tissot e Navarro-Silva (2004) 

coletaram poucos exemplares de Li. durhamii na CDC-M solo (armadilha 
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luminosa com isca animal ave) durante o período vespertino em resquícios de 

floresta em meio à cidade. Um fator indicativo do baixo número de espécimes 

coletados pode ser o horário de coleta, pois Li. durhamii tem hábitos diurnos, e 

a coleta foi realizada após as 16 horas. Já em Londrina, Zequi et al., (2005) em 

um ecótopo de características periurbanas com área florestada e presença de 

nascente d’água, coletaram Li. durhamii em bambu a níveis diferentes. Foi a 

espécie mais abundante em armadilhas tipo larvitrampas (pneu seccionado) 

instalados ao nível do solo e a 2m do solo. Em um dos pneus foram encontradas 

as seguintes espécies coabitando: Li. durhamii, Cx. eduardoi, Ae. albopictus, 

Aedes terrens, Ae. aegypti, Culex mollis e Culex saltanensis. Lopes et al., (1993) 

e Lopes (1999) encontraram resultados similares. Li. durhamii demonstrou 

capacidade para colonizar diferentes tipos de criadouros, e se desenvolver em 

um criadouro artificial com mais seis espécies de gêneros diferentes. 

No Estado do Espírito Santo, na Floresta Nacional de Goytacazes no 

município de Linhares, Rezende et al., (2011) coletaram Limatus durhamii em 

armadilhas tipo larvitrampas (pneu seccionado) instaladas no solo em um 

ecótopo de características silvestres e periurbanas. Limatus durhamii foi a 

espécie mais predominante e frequente que apresentou correlação direta com o 

maior período de pluviosidade, e todos coletados ao nível do solo. Assim, os 

autores sugerem que há indícios de que os criadouros colonizados por Li. 

durhamii são predominantes no substrato inferior dos ecótopos. Lira-Vieira et al., 

(2013) coletaram Li. durhamii com redes entomológicas e aspiradores manuais 

no Parque Nacional de Brasília, ecótopo silvestre situado na região noroeste do 

Distrito Federal. Foram 628 espécimes coletados, sendo 542 no solo e 86 na 

copa. Silva et al., (2014) coletaram Li. durhamii em armadilhas, construídas com 

garrafas PET pintadas de preto e colocadas em ecótopos silvestres e 

periurbanas no município Cabo Santo Agostinho, no Estado de Pernambuco. 

Limatus durhamii foi predominante no solo da área de floresta, e foi mais 

abundante no período chuvosa, fator que corrobora Baak-Baak- et al., (2013), 

Calderón-Arguedas, Troyo & Solano (2004); Calderón-Arguedas et al., (2009a) 

e Rezende et al., (2011). 
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Pinheiro et al., (2019) coletaram Limatus durhamii durante os meses mais 

chuvosos com auxílio de aspirador manual, rede entomológica e armadilha HP 

Model no Parque da Serra Estadual do Rola-Moça e Estação Ecológica do 

Desfecho em ecótopos periurbano, município de Belo Horizonte/MG. Limatus 

durhamii foi a segunda espécie mais abundante. Marcondes, Fernandes & Müller 

(2006) coletaram Li. durhamii pela primeira vez no oeste do estado de Santa 

Catarina, no município de Ipuaçu, em ecótopos de características silvestres e 

periurbanas próximo ao reservatório da Usina Hidrelétrica Quebra Queixo no Rio 

Chapecó e casas adjacentes. Os autores utilizaram aspirador manual atraída por 

humanos ou luz. Montagner, Silva & Jahnke (2018), no Estado do Rio Grande 

do Sul, município de Porto Alegre registraram pela primeira vez a ocorrência de 

Li. durhamii em ecótopos de características silvestres e periurbanas. Os autores 

apontam que Li. durhamii se associou à mata nativa, mais do que áreas 

urbanizadas. Esse resultado contradiz a hipótese de domiciliação de Li. durhamii 

(Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). 

No centro de Picinguaba, no município de Ubatuba, na região do Parque 

Estadual da Serra do Mar, Estado de São Paulo, Alencar et al., (2010) 

amostraram Li. durhamii em bambus. Também foram coletados exemplares de 

Li. pseudomethysticus e Limatus spp. em botas de borrachas encontradas como 

criadouros. No entanto, diante da não confirmação das espécies de Limatus spp, 

não se pode inferir que fosse Li. durhamii, embora trabalhos já tenham 

amostrado a espécie em recipientes artificiais (Lourenço-de-Oliveira et al., 2004; 

Zequi et al., 2005) com a suspeita de se tratar de uma espécie adaptada à 

ecótopos urbanos (Guimarães et al., 1985; Forattini, 2002). 

Em Santa Abertina, na Bacia do Rio Paraná, ao noroeste do Estado de 

São Paulo, Tubaki et al., (2010) coletaram Li. durhamii em buracos de árvores 

em ecótopo de característica silvestre. Os autores fizeram associação 

interespecífica de larvas nos criadouros e Li. durhamii foi a espécie com maiores 

associações negativas de todos os pares comparados. Um dos grupos foi 

constituído por associações positivas Toxorhynchites theobaldi; Ae. albopictus e 

Haemagogus janthinomys; Tx. theobaldi e Li. durhamii. O encontro de Li. 

durhamii e Ae. albopictus no mesmo criadouro corrobora Zequi et al., (2005) e 
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Alencar et al., (2015). Em um ecótopo com características periurbanas no Vale 

do Ribeira, Estado de São Paulo, Sá e Sallum (2013), coletaram Li. durhamii na 

Mosquito Magnet® Independence (MMI), junto com Li. flavisetosus, que foram 

as espécies mais dominantes nessa armadilha.  

A cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, possui muitos parques, 

e diversos foram foco de estudos de levantamento entomológico da 

culicidofauna. Carvalho et al., (2017) coletaram Li. durhamii nos parques 

Shangrilá e Santo Dias, que possuem ecótopos com características silvestres e 

periurbanas. Li. durhamii foi coletado com aspirador elétrico e CDC (armadilha 

luminosa) instaladas nas copas das árvores e ao nível do solo, e em criadouros 

naturais e artificiais espalhados nos parques. Medeiros-Sousa et al., (2013) 

coletaram Li. durhamii nos parques Anhanguera; M’Boi Mirim; Burle Marx; 

Shangrilá; Jardim Herculano e Carmo. Todos possuem ecótopos com 

características periurbanas. Os exemplares foram coletados com aspirador, e 

em criadouros naturais e artificiais espalhados pelos parques. Ceretti-Junior et 

al., (2016) coletaram Li. durhamii parque do Piqueri em bromélia terrestre, e no 

parque Previdência em bromélia epífita. Ambos com ecótopos com 

características silvestres. Bicudo et al., (2016) coletaram Li. durhamii em 

criadouros naturais e artificiais, na CDC (armadilha luminosa) ao nível do solo e 

na copa das árvores no parque do Carmo, além de criadouros naturais e 

artificiais espalhados no parque Chico Mendes. Ambos os parques são ecótopos 

com características periurbanas. 

Em contrapartida, Barrio-Nuevo et al., (2020) coletaram Li. durhamii na 

Área de Proteção Ambiental (APA) Capivari-Monos, localizada no extremo Sul 

do município de São Paulo. A APA possui ecótopos com características 

silvestres e periurbanas com cobertura florestal, e poucas residências no 

entorno. Todos os exemplares foram coletados ao nível do solo por CDC 

(armadilha luminosa com isca de CO2 e Lurex). Em contrapartida, Evangelista et 

al., (2021) coletaram Li. durhamii na APA em CDC (armadilha luminosa com isca 

de CO2) colocadas nas copas das árvores, e, em sua maioria, ao nível do solo. 

O Parque Estadual da Cantareira, localizado ao Norte do município de São 

Paulo, na região Metropolitana de São Paulo, possui ecótopos de características 
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silvestres e periurbanas, e foi foco do estudo. Os autores amostraram Li. 

durhamii coletados na CDC (armadilha luminosa com isca de CO2) colocadas 

nas copas das árvores, que foi frequente ocupando os níveis mais baixos de 

estratificação do parque. Também testaram o tipo de sangue de fêmeas de Li. 

durhamii ingurgitadas e detectaram sangue humano. 

Resquícios de vegetação de mata formam ecótopos que oferecem 

condições para o desenvolvimento e abrigo de culicídeos que são nativos ou 

exóticos dessas áreas verdes (Vasconcelos, 2003; Medeiros-Souza 2013, 2015, 

2017; Carvalho et al., 2014, 2017; Mucci et al., 2016). Os mosquitos têm sucesso 

adaptativo às características dos ecótopos e hábitats devido às ofertas de 

criadouros naturais e artificiais, e presença de hospedeiros (Medeiros-Souza 

2013, 2015, 2017; Carvalho et al., 2014, 2017; Zequi et al., 2005). O descarte 

incorreto de recipientes pode servir como potencial criadouro para mosquitos 

que têm adaptabilidade para colonizar criadouros artificiais principalmente no 

período de chuvosos (Lopes 1997; Calderón-Arguedas, Troyo e Solano 2004; 

Calderón-Arguedas et al., 2009a,b; Baak-Baak et al., 2013). Limatus durhamii 

tem alta capacidade bioecológica, podendo colonizar diferentes ecótopos e 

criadouros com grande quantidade de matéria orgânica, especialmente aqueles 

introduzidos no ambiente (Martins-da-Silva et al., 2004; Zequi et al., 2005), o que 

pode ser um indício para uma possível domiciliação (Consoli e Lourenço-de-

Oliveira, 1994; Forattini, 2002, Gimarães, Arlé e Machado, 1985). 

 

5.3 Verificação de evidências na literatura de envolvimento 

da espécie Limatus durhamii na transmissão de patógenos. 

Apenas quatro artigos apresentaram resultados para detecção de 

arbovírus em Li. durhamii (Tabela 7). Lira-Vieira et al., (2013) submeteram Li. 

durhamii coletados no Parque Nacional de Brasília ao isolamento viral para testar 

Flavivirus. No entanto, nenhum mosquito foi positivo. Pinheiro et al., (2019) 

submeteram Li. durhamii coletados no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça 

e Estação Ecológica de Fechos à técnica de Reação em Cadeia da Polimerase 

em Tempo Real (RT-qPCR), com primers específicos para detecção dos vírus 
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da febre amarela (YFV), vírus Chikungunya (CHIKV), vírus da dengue (DENV), 

Zika vírus (ZIKV) e vírus Mayaro (MAYV). Os mosquitos positivos foram 

encaminhados para o isolamento viral, e apenas Hg. leucocelaenus foi positivo 

para YFV. 

Hernandez-Triana et al., (2021), em duas comunidades de Chiapas, 

México, submeteram Li. durhamii, sem fêmea ingurgitada, às técnicas 

moleculares para detecção de Flavivirus e Alphavirus.  Contudo, nenhum RNA 

viral foi detectado na RT-PCR. Já Barrio-Nuevo et al., (2020) coletaram 61 

exemplares de Li. durhamii na APA Capivari-Monos e submeteram ao teste de 

isolamento viral, seguida, RT-qPCR para detecção de Flavivirus.  As fêmeas não 

estavam ingurgitadas e foram maceradas inteiras. Foi detectado Zika vírus 

(ZIKV) em um pool com seis exemplares, indicando a infecção natural por ZIKV 

de Li. durhamii. Contudo, não se pode inferir que há disseminação do vírus por 

Li. durhamii, tampouco afirmar seu papel como transmissor deste arbovírus. 

Há remanescentes de mata em meio à malha urbana que proporcionam 

lazer à população, o que aumenta a interação mosquito-homem-mosquito 

nesses ambientes e pode resultar em risco de transmissão de patógenos 

(Vasconcelos, 2003; Coffey et al., 2013; Cunha et al., 2019). Embora Harbach 

(2008) destaque que mosquitos do gênero Limatus já tenham sido isolados com 

o vírus Wyeomyia, e Li. flavisetosus com VEEV, afirma que é improvável que as 

espécies do gênero Limatus tenham importância epidemiológica, ou mesmo 

econômica para o homem. Contudo, o fato de que Barrio-Nuevo et al., (2020) 

detectaram ZIKV em Li. durhamii em São Paulo indica que o vírus possa estar 

em circulação na APA Capivari-Monos. Diante da gravidade que o ZIKV denota 

para a Saúde Pública, estudos envolvendo Li. durhamii e seu envolvimento no 

ciclo do ZIKV, e até de outros patógenos, devem ser incentivados. 

A prevenção e o controle das arboviroses requerem vigilância contínua e 

medidas de controle de vetores em locais em que espécies vetoras ocorrem. Um 

monitoramento dos culicídeos que circulam na APA Capivari-Monos seria 

fundamental uma vez que o ecótopo da região pode favorecer a dominância e a 

abundância de diversas outras espécies vetoras, (Barrio-Nuevo et al., 2020; 

Multini et al., 2021; Multini, Wilke e Marrelli, 2019), incluindo Li. durhamii (Barrio-
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Nuevo et al. 2020; Evangelista et al. 2021; Multini et al. 2021). Além disso, 

Yanoviak et al., 2006 apontam que Limatus spp. e Wyeomyia spp. podem ser 

vetores potenciais de patógenos endêmicos da Amazônia peruana. Yanoviak et 

al., (2006) e Segura e Castro (2007) chamam atenção para os patógenos que 

circulam na região Amazônica com alta transmissão viral endêmica e emergente 

e presença de Limatus spp. na região. Dessa forma, Yanoviak et al., (2006) 

alertam para o aumento da abundância de Limatus spp. em locais onde há 

desmatamento e áreas agrícolas, e, também, para as taxas de transmissão de 

doenças. 

Tabela 7. Descrição dos trabalhos que submeteram Limatus durhamii a testes para detecção de 
arbovírus, segundo autor, título, local de ocorrência, tipo de teste, resultado e vírus detectado. 

 

As informações sobre Li. durhamii e transmissão de patógenos ainda são 

escassas na literatura, sendo apresentada de forma secundária nos trabalhos. 

Dessa forma, são necessários estudos que tenham a espécie como foco 

principal de pesquisa para que os levantamentos entomológicos, seguidos de 

técnicas moleculares e isolamento viral possam elucidar o papel desempenhado 

pela espécie. Ademais, embora alguns autores abordem o processo de 

domiciliação de Li. durhamii em seus trabalhos como um fenômeno passível de 

acontecer, o assunto a respeito deste fenômeno é escasso na literatura e não é 

abordado de forma mais profunda. É importante salientar que essa hipótese 

necessita de mais embasamento por meio de estudos para tornar mais claro 

esse processo. Esta é uma pesquisa de revisão narrativa e não foram usados 

Autor Título 
Local de 

ocorrência 
Tipo de 

teste 
Resultado  Patógeno 

 

Pinheiro et 
al.,  

(2019)  

Detection of Yellow Fever Virus in 
Sylvatic Mosquitoes during Disease 
Outbreaks of 2017-2018 in Minas 
Gerais State, Brazil 

Belo Horizonte 
/ Minas Gerais 

(Brasil) 

RT-
qPCR 

Negativo  

 

Barrio-Nuevo 
et al.,  
2020 

Detection of Zika and dengue 
viruses in wild-caught mosquitoes 
collected during field surveillance in 
an environmental protection area in 
São Paulo, Brazil 

APA Capivari-
Monos / 

Estado de São 
Paulo (Brasil) 

Isolame
nto 

viral; 
RT-

qPCR 

Positivo ZIKV 

 

Hernandez-
Triana  

et al., (2021)  

An integrated Molecular Approach 
to Untanglin Host-vector-Pathogen 
Interactions in Mosquitoes (Dipetra: 
Culicidae) From Sylvan 
Communities in México 

Chiapas 
(México) 

RT-
PCR 

Negativo  

 

Lira-Vieira et 
al., 2013 

Ecological aspects of mosquitoes 
(Diptera: Culicidae) in the gallery 
forest of Brasilia National Park, 
Brazil, with an emphasis on potential 
vectors of yellow fever 

Brasília / 
Distrito Federal 

(Brasil)  

Isolame
nto viral 

Negativo   
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critérios sistemáticos nas buscas da literatura nas bases de dados, pois não se 

tratava de uma revisão sistemática. No entanto, foram utilizados critérios 

explícitos relacionados à inclusão e exclusão dos trabalhos. A perspectiva é de 

realizar uma revisão mais ampliada sobre a espécie Limatus acrescentando 

outras bases, incluindo literatura cinzenta. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A presente revisão narrativa abrangeu 48 artigos que relataram coletas de 

Limatus durhamii em diversos países da América Latina, como Argentina, Brasil, 

Colômbia, Costa Rica, México, Peru.  

Trata-se de uma espécie que coloniza tanto criadouros naturais quanto 

artificiais, cujas larvas podem desempenhar papel de predação na ausência de 

matéria orgânica. A espécie tende a se desenvolver e realizar suas atividades 

ao nível do solo podendo habitar desde ecótopos com características de florestas 

preservadas, ecótopos com características silvestres com áreas antropizadas, 

ecótopos com características periurbanas e, até mesmo, com características 

urbanas, podendo alternar seu habitat.  

No presente trabalho nenhuma evidência foi verificada de que Li. durhamii 

está envolvido na transmissão de patógeno na natureza. Os quatro trabalhos 

que testaram Li. durhamii para detecção de arbovírus relatam informações que 

necessitam de mais estudos.  Para confirmar a competência vetorial de Li. 

durhamii na transmissão de arbovírus na natureza, ou seja, se é capaz de se 

infectar com o vírus e disseminá-lo, são necessários testes de competência 

vetorial em laboratórios especializados. Além de estudos de dinâmica de 

transmissão para avaliar a capacidade vetorial dessa espécie para elucidar o 

papel que desempenha na natureza.  
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8. APÊNDICE I 

Tabela 6. Descrição das informações analisadas e utilizadas para apresentação dos resultados e discussão, nesta revisão, dos achados de Li. durhamii nos artigos 
efetivamente selecionados (48), título, autor/ano da publicação, bases de dados em que foram encontrados, a metodologia e o ecótopo a qual os exemplares foram 
coletados, e o N de Li. durhamii.  

Título 
Autor/ 
Ano 

Município  
Província / País 

Bases de  
dados 

Informações analisadas nos artigos 

Metodologia 
Ambiente /  

Área de 
coleta 

N  
Li. 

durhamii 

A Survey of the Mosquito Species in 
Maxcanu, Yucatan, Mexico 

Cauich-Kumul et 
al., 

 2018 

Maxcanú /  
México 

BVS;  
PubMed 

Aspirador  
de mochila 

  
Rural e  

suburbana 
S/ info 

An ecological study of the mosquito 
Aedes (Stegomyia) aegypti L. and 

associated culicifauna in a urban area 
of southern Brazil 

Lopes et al., 1993 Londrina / Brasil 

BVS; 
PubMed;  
LILACS; 
SciELO 

Artificial 

pneus, plásticos, 
lata, vidro, louça,  

ferro, papelão 
vaso de flor, caixa 

de descarga 

Urbano  723 

Aedes albopicuts (Skuse) in the 
Huetar Atlantic Region of Costa Rica 

Calderón-
Arguedas et al., 

2012 

La Rita, Cantón de 
Pococí, en la  

Región Huetar 
Atlántica / Costa 

Rica 

BVS;  
LILACS 

Artificial diversos Peridomicílio S/ info 

Alguns aspectos da ecologia dos 
mosquitos (Diptera, Culicidae) de uma 

área de planície (Granjas Calábria), 
em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. V. 

Criadouros 

Lourenço-de 
Oliveira, Heyden 

& Silva, 1986 

Rio de Janeiro / 
Brasil 

BVS Artificial 

concha de cabo 
curto; caneco de 
metal provido de 
cabo lobo; frasco 

aspirador  

Periurbano 5 

An Integrated Molecular Approach to 
Untangling Host-Vector-Pathogen 

Interactions 
in Mosquitoes (Diptera: Culicidae) 

From Sylvan Communities in Mexico 

Hernández-
Trianda et al., 

2021 
Chiapas / México 

BVS;  
PubMed  

CDC light trap 
(atrativo 
octanol) 

  Silvestre 5 
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Título 
Autor/ 
Ano 

Município  
Província / 

País 

Bases de  
dados 

Informações analisadas nos artigos 

Metodologia 
Ambiente /  

Área de 
coleta 

N  
Li. 

durhamii 

Comparison of automatic traps to 
capture mosquitoes (Diptera: 

Culicidae) in rural areas in the tropical 
Atlantic rainforest  

Sá e Sallum, 
2013 

Vale do Ribeira 
/ Brasil 

BVS; 
PubMed;  
LILACS; 
SciELO 

Mosquito 
Magnet®  

Independence 
(MMI); 

CDC (CO2 e 
Lurex);  

CDC light trap; 

 Área rural 

818 
MMI 545 
CDC-A 

259 
CDC-LT 

14 

Composition and diversity of 
mosquitoes (Diptera: Culicidae) in 

urban parks in the South region of the 
city of São Paulo, Brazil 

Carvalho et al., 
2017 

São Paulo / 
Brasil 

BVS; LILACS 

Aspirador; 
Shannon; 

CDC light trap e 
CO2;  

natural; 
artificial 

copa e solo; 
conchada; 
pipetagem/ 

esvaziamento; 
succção 

parques 
urbanos /  

características 
silvestres 

 e periurbana 

310 
5 adultos 

305 
imaturos 

Comunidade de mosquitos (Diptera, 
Culicidae) em recipientes antrópicos 

introduzidos em área rural e urbana da 
região metropolitana de Curitiba, 

Paraná, Brasil  

Calado e 
Navarro-da-
Silva 2001 

Curitiba / Brasil SciELO Artificiais  Silvestre 
Periurbano 

139 

Culicidae (Diptera) de la reserva 
provincial Iberá, Corrientes, Argentina 

Oscherov et al., 
2007 

Reserva 
Provincial Iberá 

/ Argentina 

BVS; LILACS;  
SciELO 

Aspirador; 
CDC (light trap) 

 Silvestre 12 

Culicídeos associados a entrenós de 
bambu e bromélias, com ênfase em 

Aedes (Stegomyia) albopictus (Diptera, 
Culicidae) na Mata Atlântica, Paraná, 

Brasil  

Martins-da-Silva 
et al., 2004 

Paranaguá / 
Brasil 

SciELO Natural bambu 
Silvestre 

Periurbano 
100 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752001000500003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752001000500003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752001000500003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752001000500003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752001000500003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-47212004000100011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-47212004000100011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-47212004000100011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-47212004000100011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-47212004000100011&lang=pt
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N  
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Culicidofauna asociada con 
contenedores artificiales en la 

comunidad La Carpio, Costa Rica 

Calderón-
Arguedas et al., 

2009a 

La Caprio / Costa 
Rica 

BVS;  
LILACS 

Artificial  Urbano 
Peridomicílio 

2 

Deforestation alters phytotelm habitat 
availability and mosquito production in 

the Peruvian Amazon 

Yanoviak et al., 
2006 

Ioquito Nauta / 
Peru 

PubMed;  Natural  Silvestre 90% 

Detection of Yellow Fever Virus in 
Sylvatic Mosquitoes during Disease 
Outbreaks of 2017-2018 in Minas 

Gerais State, Brazil 

Pinheiro et al., 
2019 

Belo Horizonte / 
Brasil 

BVS;  
PubMed 

aspirador 
manual; 

rede 
entomológica; 
armadilha HP 

Model  
(isca CO2) 

 Periurbano 166 

Detection of Zika and dengue viruses in 
wild-caught mosquitoes collected during 

field surveillance in an environmental 
protection area in São Paulo, Brazil 

Barrio-Nuevo et 
al., 2020 

São Paulo / Brasil 
BVS;  

PubMed 

Aspirador; 
CDC light trap e 

CO2; 
Shannon; 

 
Silvestre 

Periurbano 
Peridomicílio 

6 

Dinámica de oviposición de Aedes 
(Stegomyia) aegypti (Diptera: 

Culicidae), estado gonadotrófico y 
coexistencia con otros culícidos en el 
área Metropolitana de Bucaramanga, 

Colombia 

Ruiz et al., 2018 
Bucaramanga / 

Colômbia 
BVS;  

LILACS 
Natural 

Bromélias e 
rutáceas 

Peridomicilio 3 

Diversidad larval de mosquitos (Diptera: 
Culicidae) en contenedores artificiales 
procedentes de una comunidad urbana 

de San José, Costa Rica 

Calderón-
Arguedas, Troyo 
& Solano 2004 

San José / Costa 
Rica 

BVS Artificial 
balde; 
lata 

Peridomicílio 
? 

Frequência 
 relativa 

Diversity of Mosquitoes (Diptera: 
Culicidae) in the Bom Retiro Private 
Natural Heritage Reserve, Rio de 

Janeiro State, Brazil 

Bastos et al., 
2022 

Rio de Janeiro/ 
 Brasil 

BVS; 
LILACS;  
SciELO 

Natural; 
Artificial; 

bambu; 
bromélia; 
tampa de 

nylon  

Silvestre 2195 
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Ecologia de mosquitos (Diptera, Culicidae) em 
criadouros naturais e artificiais de área rural do 

norte do Paraná, Brasil .VIII. Influência das 
larvas predadoras (Toxorhynchites p., Limatus 
durhamii e Culex bigoti sobre a população de 

larvas de Culex Quinquefasciatus e Culex 
eduardoi 

Lopes 1999 
Londrina  

Cambé / Brasil 
SciELO Artificial pneu Periurbano 24 

Ecologia de mosquitos (Diptera, Culicidae) em 
criadouros naturais e artificiais de área rural do 
norte do estado do Paraná, Brasil. VI. Coletas 

de larvas no peridomicílio  

Lopes 1997 
Londrina  

Cambé / Brasil 
SciELO Artificial 

cocho; 
pneu; 
vaso 

sanitário 

Peridomicílio 21 

Ecological aspects of immature mosquito in 
Larvitramps in Forest na Adjacent Anthropic 
Environment in the municipality of Linhares, 

State of Espírito Santo, Brazil 

Rezende et al., 
2011 

Linhares / Brasil 
BVS;  

LILACS 
Artificial 

Larvitrampa  
(pneu 

seccionado) 

Silvestre 
e antrópico 

416 
336 

silvestre 
80 

antrópico 

Ecological aspects of mosquitoes (Diptera: 
Culicidae) in the gallery forest of Brasilia 

National Park, Brazil, with an emphasis on 
potential vectors of yellow fever 

Lira-Vieira et al., 
2013 

Brasília / Brasil 
BVS; PubMed;  

LILACS; 
SciELO 

Aspirador; 
Rede entomológica 

 Silvestre 628 

First record of Limatus durhamii Theobald 
(Diptera: Culicidae) in Campeche, Mexico 

Hernández-
Rodríguez et al., 

2018 
Web of Science 

Campeche / 
México 

Naturais 
Artificiais 

 Rural e  
suburbana 

18 

Imaturos de Culicidae (Diptera) encontrados 
em recipientes instalados em mata residual no 

munícipio de Londrina, Paraná, Brasil  

Zequi, Lopes e 
Medri, 2005 

Londrina / 
Brasil 

SciELO 
Natural; 
Artificial 

bambu; 
pneu 

Periurbana 6822 

Imaturos de mosquito (Diptera, Culicidae) de 
áreas urbana e rural no norte do Estado do 

Paraná, Brasil  

Martins-da-Silva et 
al., 2002 

Sertaneja / 
Brasil 

SciELO Artificial 

pneu; 
peça de 
carro; 

plástico/lata; 
séptica/vala 

Urbano 
Periurbano 

107 

Immature mosquitoes (Diptera: Culicidae) in a 
eutrophic landfill tank from State of Rio de 

Janeiro, Brazil 
Alencar et al., 2013 

Sapucaia / 
Brasil 

BVS; PubMed;  
ScieLo 

Artificial 
aterro 

sanitário 
Periurbano 7 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81751997000300007&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81751997000300007&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81751997000300007&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81751997000300007&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752005000300021&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752005000300021&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752005000300021&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-47212002000400005&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-47212002000400005&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-47212002000400005&lang=pt
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Immature mosquitoes of Serra do Mar 
park, Sao Paulo State, Brazil 

Alencar et al., 
2010 

Ubatuba / Brasil 
BVS;  

PubMed 
Natural bambu Silvestre 26 

Male and mosquito larvae survey at the 
Arenal-Tempisque irrigation project, 

Guanacaste, Costa Rica 

Vargas e Vargas 
2003 

Guanacaste / 
Costa Rica 

PubMed s/ inf 
Barragem 

Arena-Tempisque 
Área de  
irrigação 

2 

Mosquito (Diptera: Culicidae) fauna in 
parks in greater São Paulo, Brazil 

Bicudo et al., 2016 São Paulo / Brasil 
BVS;  

LILACS 

CDC (light 
trap  

e CO2); 
criadouros 

copa e solo; 
criadouros  não 
especificados 

periurbano 49 

Mosquito fauna in municipal parks  
of São Paulo City, Brazil: a preliminary 

survey. 

Medeiros-Sousa et 
al., 2013 

São Paulo / Brasil BVS 
aspirador; 
criadouros 

criadouros  
não 

especificados 
periurbano 20 

Mosquito species occurrence in 
association with landscape composition in 

green urban areas  

Montagner, Silva & 
Jahnke, 2018 

Porto Alegre / Brasil 
BVS; PubMed;  

SciELO 
Artificial ovitrampa 

Silvestre 
Periurbano 

1269 

Mosquitoes (Diptera: Culicidae) near a 
reservoir in the Western part of the 
Brazilian State of Santa Catarina 

Marcondes, 
Fernandes & 
Müller, 2006 

Ipuaçu / Brasil 
BVS;  

LILACS 
Aspirador  Silvestre 

Periurbano 
1 

Mosquitos no Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos, estado do Rio de Janeiro, 

Brasil. I- distribuição estacional  

Guimarães e Arlé, 
1984 

Magé / Brasil SciELO Isca humana  
(situada no solo) 
tubos de sucção 

 manual 
Silvestre 1354 

Mosquitos no Parque Nacional da Serra 
dos Orgäos, Estado do Rio de Janeiro, 

Brasil. II. Distribuiçäo vertical 

Guimarães, Arlé &  
Machado, 1985 

Rio de Janeiro / 
Brasil 

BVS Isca humana 
copa 
solo 

Silvestre 490 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-69842018000200233&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-69842018000200233&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-69842018000200233&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0074-02761984000300004&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0074-02761984000300004&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0074-02761984000300004&lang=pt
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N  
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New records of mosquitoes from 
northwestern Argentina  

Dantur-Juri et al., 
2012 

Salta /  
Argentina 

PubMed 
CDC (light trap  

e CO2) 
 Silvestre 3 

Observations on Haemagogus janthinomys 
Dyar (Diptera: Culicidae) and other mosquito 

populations within tree holes in a gallery 
forest in the northwestern region of São 

Paulo state, Brazil 

Tubaki et al., 
2010 

Santa Albertina / 
Brasil 

BVS; PubMed;  
LILACS; SciELO 

Natural 
buraco de  

árvore 
Silvestre 8 

Occurrence of immature forms of culicids 
(Insecta: Diptera) in the northeastern region 

of Brazil  

Silva et al., 2014 
Cabo Santo 

Agostinho / Brasil 
BVS; PubMed;  

LILACS; SciELO 
Artificial 

ovitrampa 
(garrafa PET 

adaptada) 

Silvestre; 
peridomílio; 

domicílio 

1600 
(frequência 
absoluta) 

Papel potencial de Aedes albopictus Skuse 
en la transmisión de virus dengue (DENV) 
en una zona de actividad piñera de Costa 

Rica 

Calderón-
Arguedas et al., 

2019 

La Virgen / Costa 
Rica 

BVS; LILACS;  
SciELO 

CDC (CO2)  Silvestre 1 

Preferência por hospedeiro e estratificação 
de Culicidae  (Diptera) em área de 

remanescente florestal do Parque Regional 
do Iguaçu, Curitiba, Paraná, Brasil  

Tissot e Navarro-
da-Silva, 2004 

Curitiba / Brasil SciELO 
CDC-M  

(Isca animal) 
ave; 

mamífero 
periurabno 1 

Relationship between vertical stratification 
and feeding habits of mosquito (Diptera: 

Culicidae) assemblages collected in 
conservation units in the green belt of the 

city of São Paulo, Brazil. 

Evangelista et al., 
2021 

São Paulo / Brasil 
BVS;  

PubMed 

Aspirador; 
CDC light trap 

e CO2; 
Shannon; 

 
Silvestre 

Periurbano 
Peridomicílio 

537 
Parque 

Estadual 
 da 

Cantareira 
234 

Schools as Potential Risk Sites for Vector-
Borne Disease Transmission: Mosquito 

Vectors in Rural Schools in Two 
Municipalities in Colombia. 

Olano et al., 2015 
La Mesa 

Anapoima / 
Colômbia 

BVS;  
PubMed 

Aspirador; 
Artificial 

Prokopack; 
diversos  

Silvestre 
Periurbano 

253 

Snail shells as larval habitat of Limatus 
durhamii (Diptera: Culicidae) in the Yungas 

of Argentina  

Mangudo et al., 
2016 

San Ramon de la 
Nueva Orán / 

Argentina 

BVS; PubMed;  
Web of Science 

Natural 
Concha de 

 caracol 
Silvestre 

95% larvas 
5% pupa 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22894121/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22894121/
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-714781
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-714781
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-714781
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752004000400023&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752004000400023&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752004000400023&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752004000400023&lang=pt
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N  
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Species Composition and Ecological 
Aspects of Immature Mosquitoes (Diptera: 
Culicidae) in Bromeliads in Urban Parks in 

the City of São Paulo, Brazil 

Ceretti-Junior et al., 
2016 

São Paulo / Brasil 
BVS;  

PubMed 
Natural 

bromélias  
terrestres e 

epífitas 
Silvestre 8 

The invasion of urban forest by dengue 
vectors in Rio de Janeiro 

Lourenço-de 
Oliveira et al., 2004 

Rio de Janeiro / Brasil PubMed Artificial ovitrampa 
Silvestre; 

Periurbano 
1109 

The Sabethines of Northern Andean 
Coffee-Growing Regions of Colombia 

Suaza-Vasco et al., 
2015 

Alcalá, Anserma, 
Chinchina, Ciudad 
Bolívar, Córdoba, 

Finlândia, Fredonia, 
Hispânia, Jardín, Jericó, 
Manizales, Pueblo Rico, 

Quimbaya, Salento, 
Tamesis, Valparaíso e 

Venecia / Colômbia 

BVS;  
PubMed 

Aspirador; 
Natural 

bambu Silvestre 29 

Twenty-year surveillance of insects 
relevant to public health during the 

construction of hydroelectric facilities in 
Antioquia, Colombia  

Zuluaga et al., 2012 Antioquia / Colômbia 
BVS; 

PubMed;  
LILACS 

Artificiais 

puçá;  
CDC (light 

trap); 
Shannon; 

isca humana 

periurbano ? 

Urban Mosquito Fauna in Mérida City, 
México: Immatures Collected from 

Containers and Storm-water Drains/Catch 
Basins 

Baak-Baak et al., 
2014 

Mérida / México 
BVS;  

PubMed 
Artificial 

recipientes  
disponíveis; 

vaso 
sanitário 

Urbano 35 

Urban mosquito species (Diptera: 
Culicidae) of dengue endemic 

communities in the Greater Puntarenas 
area, Costa Rica 

Calderón-Arguedas 
et al., 2009b 

Puntarenas / Costa Rica 

BVS; 
PubMed;  
LILACS; 
SciELO 

Artificial 
lata; 

plástico 
Periurbano 

Urbano 
12 

Vertical oviposition activity of mosquitoes 
in the Atlantic Forest of Brazil with 

emphasis on the sylvan vector, 
Haemagogus leucocelaenus (Diptera: 

Culicidae) 

Alencar et al., 2015 
Cachoeiras de Macacu / 

Brasil 
BVS;  

PubMed 
Artificial ovitrampa Silvestre 513 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23715181/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23715181/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23715181/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23715181/

