
Agradecimentos acadêmicos 
Agradeço ao meu grande orientador Diogo Meyer as diversas horas de trabalho e 
discussão que, aliadas ao seu entusiasmo, tornaram esse trabalho possível. Também 
sou grato à sua paciência, educação e reconhecimento, infalíveis por mais de três anos 
e essenciais, em minha opinião, para um ambiente de trabalho saudável. 
Agradeço aos professores Gabriel H. Marroig e Sérgio R. Matioli e à professora 
Maria Cristina Arias a participação em minha banca de qualificação e as sugestões 
que deram nessa data. 
Agradeço aos meus amigos, colegas e ex-colegas de laboratório – Bárbara D. 
Bitarello, Débora Y. C. Brandt, Kelly Nunes, Márcia Regina Pincerati, Maria He- 
lena T. Maia, Rodrigo F. Ramalho, Rodrigo dos Santos Francisco – as conversas, 
sugestões e reuniões de laboratório que contribuíram para minha formação como 
cientista e para o andamento desse trabalho. Agradeço em particular ao Rodrigo F. 
Ramalho o empurrão em meus primeiros passos no mundo da programação, e a 
constante prestatividade e paciência, que tanto me ajudaram. 
Também sou grato ao Douglas C. Vasconcelos e Fábio C. P. Navarro pelo agradável 
convívio, que me permitiu aprender mais sobre programação. 
Por fim, agradeço à FAPESP, que financiou o presente trabalho. 
 
Outros agradecimentos 
Agradeço a todos os amigos que conviveram comigo durante a execução desse 
trabalho. Agradeço especialmente a Bruno Daniel Roza, Juliana Magdalon, Lucas W. 
Cardoso, Mariana P. Rosim e Miguel José R. Junior, pela descontração e amizade que 
nunca faltaram. 
Sou imensamente grato à minha namorada Thais Sasso Lopes, que me empurrou até a 
linha de chegada. Graças ao seu amor e carinho, encontrei o equilíbrio necessário para 
seguir em frente. 
Agradeço à minha família o interesse e apoio de sempre. Finalmente, agradeço muito 
aos meus pais por terem sempre me apoiado em minhas boas escolhas e me alertado 
das más, o que me permitiu encontrar a felicidade na carreira de biólogo e culminou 
na busca por um título de mestre nesse campo. 

  




