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O alto volume e falta de padronização dos dados moleculares entregues, oriundos de diferentes 

laboratórios comerciais, já são de amplo conhecimento da comunidade científica (Groeneveld & 

Lichtenberg, 2016), Nicolazzi et al., 2015). Tal fato acarreta na necessidade imediata de 

desenvolvimento de novos mecanismos computacionais para manipulação, visualização e análise 

de tais dados genômicos. Um dos projetos desenvolvidos pelo BIOMA (Laboratório de 

Bioinformática e Melhoramento Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo) se refere ao desenvolvimento de tais ferramentas computacionais, 

implementadas em diferentes linguagens de programação, tais como C++, Java, Python e R. Nos 

dias atuais, vários grupos ao redor do mundo já realizam como tarefa de rotina, avaliações 

genômicas semanais em animais puros (envolvimento de única raça nos modelos matemáticos), 

entretanto, ainda pode ser considerado limitado o processo de avaliações genéticas que levam em 

consideração informações oriundas de animais cruzados. Recentes pesquisas mundiais 

(Raymond et al., 2018) seguem em busca de novos modelos, ora via alteração da matriz de 

relacionamento genético entre animais avaliados (Matriz G), ora considerando efeitos específicos 

de raça para SNP (single-nucleotide polymorphism) envolvido no modelo preditivo. De forma 

específica, o presente trabalho possui o intuito de abordar umas das dezenas de funcionalidades 

implementadas no software RTBM, escrito em C++, para fins específicos da análise preditiva da 

composição racial de animais cruzados, oriundos de qualquer tipo de acasalamento. Dados 

simulados (N = 5.000) via software QMSIM foram utilizados para esta investigação, 

mimetizando duas populações puras e uma terceira população formada pelo acasalamento de 

animais oriundos das populações anteriormente descritas (60.000 marcadores simulados por 

animal). Dois métodos para identificação da origem racial (ou grupo genético) de cada alelo 

foram implementados, sendo o uso de genótipos faseados como principal diferença entre as duas 

metodologias. Janelas deslizantes, contendo 50 ou 100 marcadores, foram construídas após 

avaliação do genótipo de cada animal. Uma biblioteca de haplótipos (segmentos do genoma 

formados pelas janelas deslizantes referidas anteriormente) para cada grupo genético foi 

desenvolvida e segmentos genômicos do grupo genético cruzado foram utilizados como critérios 

de busca nas bibliotecas formadas por haplótipos de raças puras. Neste software, caso haplótipos 

estivessem contidos em ambas as raças, sua origem é automaticamente designada como múltipla. 

Como resultados preliminares, observou-se que o tempo computacional relacionado à pesquisa 

dos segmentos foi consideravelmente maior (> 10 vezes, proporcional ao número de alelos 

heterozigotos e tamanho da janela deslizante) quando a informacao sobre faseamento dos SNPs 

não foi considerada no modelo. Novos estudos utilizando populações reais encontram-se em fase 

de desenvolvimento. Aprimoramento da técnica acima descrita, no que se refere ao tempo 

computacional, por busca de algoritmos de busca mais robustos, deverá ser alvo de futuras 

investigações.  
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