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Área de interesse ou de pesquisa: Tenho interesse e experiência em pesquisas com mamíferos, 

principalmente estudando como a estrutura da paisagem afeta a riqueza e estrutura da comunidade dos 

mesmos. Atualmente tenho direcionado minhas investigações para pesquisas sobre os efeitos da 

estrutura da paisagem na provisão de serviços ecossistêmicos. No meu projeto de doutorado vamos 

investigar como a estrutura da paisagem influencia a transmissão de hantavirose no estado de São 

Paulo. Um dos nossos objetivos também é, através de técnicas de modelagem de nicho ecológico, 

identificar quais são as áreas com maior risco de transmissão para o estado de São Paulo, e analisar 

como a estrutura da paisagem afeta esse risco de transmissão através da distribuição potencial das 

espécies reservatório.  
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Project title:  “How landscape structure influences the transmission of hantaviruses in São Paulo state”. 

Research interests: I have interest and experience in research with mammals, primarily studying how 
landscape structure affects their richness and community structure. Currently I have directed my 
investigations on the effects of landscape structure on the provision of ecosystem services. In my PhD 
project we will investigate how landscape structure influences the transmission of hantavirus in the 
state of São Paulo. One of our goals is, through techniques of ecological niche modeling, to identify 
which areas are at greater risk of transmission in the state of São Paulo, and analyze how landscape 
structure affects the risk of transmission through the potential distribution of reservoir species. 
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