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RESUMO

A malária é a doença parasitária que mais vítimas produz. Seu agente
etiológico(Plasmodium) é transmitido ao homem por diversas espécies de mosquitos do
gênero Anopheles.

Bloqueando o avanço desta doença, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apoia a
construção de mosquitos vetores geneticamente modificados, resistentes à infecção pelo
Plasmodium, capazes de substituir as populações selvagens. O Brasil não participava
deste esforço pois as espécies brasileiras não se reproduziam em cativeiro, devido a
particularidades biológicas e comportamentais. Recentemente, estabeleceu-se
empiricamente colônias no IBEx, o que resultou na aprovação pela OMS do primeiro
projeto para estudo de vetores brasileiros de malária.

Somando a experiência da FIOCRUZ/IBEx à do PROARQ sobre bioclimatismo, foi
iniciada pesquisa para modelizar arquitetonicamente os ambientes físicos obtidos,
visando estabelecer parâmetros físicos de manutenção e reprodução destas espécies
vetoras., as informações resultantes servirão como base à pesquisa sobre transferência
de parâmetros físicos inter-sítios e à implantação de insetário que se adeqüe à uma
arquitetura preestabelecida.

Este artigo procura apresentar o levantamento e a análise dos diversos requisitos e
tipologias, necessários para a transposição das condições ambientais do IBEx para um
sítio preestabelecido na FIOCRUZ.
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