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Resumo: O presente estudo teve por objetivo avaliar a similaridade entre cinco grupos genéticos de 
suínos destinados a produção de presunto maturado com a utilização de análise de agrupamento baseada 
nos métodos de Tocher e do vizinho mais próximo. Os grupos genéticos foram: DULL= Duroc x 
(Landrace x Large White), DULA= Duroc x Landrace, DUWI= Duroc x Large White, WIWI= Large 
White, e DUDU= Duroc. Foram obtidas as seguintes medidas de pernil: peso bruto (PB), peso refilado 
(PR), espessura de gordura interna (EIN), espessura de gordura externa (EEX), pH do músculo 
Semimembranosus (pH) e cor superficial do músculo Semimembranosus (COR). Pelo método do vizinho 
mais próximo, observou-se que para agrupar DUDU e WIWI seria necessário “relaxar” 
consideravelmente o nível de similaridade, o que indica que são grupos genéticos distintos em relação às 
características avaliadas. Os 50% Duroc puderam ser agrupados com uma distância mínima 
relativamente baixa, o que permite inferir que são similares nas características de pernil. No método de 
Tocher, os animais puros Duroc foram agrupados com os 50% Duroc, e desta forma espera-se que os 
animais com metade de sua composição genética oriunda da raça Duroc possuam características de pernil 
semelhantes às dos puros Duroc. Conclui-se que os grupos genéticos DULL, DULA e DUWI são pouco 
divergentes nas características de pernil e que podem ser indicados para produção de presunto maturado 
por serem similares aos animais puros da raça Duroc. 
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Clustering analysis in a pig population to the production of dry-cured ham 
 

Abstract: This study aimed to evaluate the similarity among five swine genetic groups to the production 
of dry-cured ham using clustering analysis with the Tocher method and single linkage method. The 
genotypes were: DULL= Duroc x (Landrace x Large White), DULA= Duroc x Landrace, DUWI= Duroc 
x Large white, WIWI= Large White, DUDU= Duroc. Gross ham weight (GHW), trimmed ham weight 
(THW), ham internal fat thickness (HIFT), ham external fat thickness (HEFT), pH (PH), and color 
(COL) were measured. In the single linkage method was observed that DUDU and WIWI wouldn’t be in 
the same cluster at high level of similarity, what means that they are different in ham traits. The 50% 
Duroc genetic groups would be in the same cluster at high level of similarity, what means that they are 
similar in ham traits. The pure breed Duroc were grouped with the 50 % Duroc in the Tocher method, 
suggesting that 50% Duroc pig’s ham traits are similar to the pure breed Duroc. The results obtained in 
this study make possible to conclude that the genotypes DULL, DULLA and DUWI are low divergent in 
ham traits and should be recommended to dry-cured ham production, because they are similar to the pure 
breed Duroc. 
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Introdução 
A indústria de carne suína tem aumentado consideravelmente a produção de itens com alto valor 

agregado para atender a demanda de um nicho de mercado que consome produtos de qualidade superior, 
e o presunto maturado representa significativa parcela dentro desse segmento (Wells et al., 2007). 



 
 

 
 

VIII Simpósio Brasileiro de Melhoramento Animal 

Maringá, PR – 10 e 11 de junho de 2010 

Melhoramento Animal no Brasil: UMA VISÃO CRÍTICA 

2010 

As características relacionadas com a aceitação do produto incluem a espessura da cobertura de 
gordura, quantidade de gordura intramuscular, e coloração do músculo e gordura (Candek-Potokar et al., 
2002). Segundo Bosi et al. (2004), o genótipo dos animais tem influência direta nas características do 
pernil. Animais puros da raça Duroc e cruzamentos de Duroc com Landrace e Large White têm sido 
utilizados na produção de presunto maturado de alta qualidade (Garcia-Rey et al., 2006). O cruzamento 
com a raça Duroc tem proporcionado a obtenção de uma carne com características desejáveis por 
imprimir maior deposição de gordura intramuscular e menor perda durante o processo (Candek-Potokar 
et al., 2002). 

Ao se estudar um conjunto de características, deve-se utilizar técnica de análise que possibilite 
considerá-las simultaneamente, e a estatística que permite tal abordagem é a multivariada. Uma técnica 
multivariada freqüentemente utilizada é a análise de agrupamento, cujo objetivo é obter um esquema que 
possibilite resumir as unidades amostrais em um número de grupos tal que exista homogeneidade dentro 
e heterogeneidade entre os grupos. 

Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a similaridade entre cinco grupos genéticos de 
suínos destinados a produção de presunto maturado com a utilização de análise de agrupamento baseada 
nos métodos de Tocher e do vizinho mais próximo. 

 
Material e Métodos 

Os dados utilizados no presente estudo são originários de cinco grupos genéticos de suínos 
produzidos em uma granja localizada no estado de Santa Catarina, Brasil. Os seguintes grupos genéticos 
foram utilizados: DULL= Duroc x (Landrace X Large White), DULA=Duroc x Landrace, DUWI=Duroc 
x Large White, WIWI= Large White, DUDU= Duroc. Todos os animais foram abatidos aos 130 kg. 

Foram obtidas as seguintes medidas de pernil: peso bruto do pernil (PB), peso refilado do pernil 
(PR), espessura de gordura interna do pernil (EIN), espessura de gordura externa do pernil (EEX), pH do 
músculo Semimembranosus (pH) e cor superficial do músculo Semimembranosus (COR), com 393 
animais mensurados. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa Statistical Analysis System 
(SAS® Institute), versão 9.1. Para a análise de agrupamento foram estimadas, preliminarmente, as 
distâncias de Mahalanobis (D2) entre os grupos genéticos. Posteriormente foram aplicados dois métodos 
de agrupamento: O método do vizinho mais próximo e o método de otimização de Tocher. 

 
Resultados e Discussão 

No dendrograma da similaridade entre os grupos genéticos (Figura 1) foi possível observar que 
para agrupar WIWI e DUDU conjuntamente, seria necessário “relaxar” significativamente o nível 
mínimo de similaridade para considerar esses genótipos como pertencentes ao mesmo grupo, o que 
indica que esses grupos genéticos são divergentes em relação às características de pernil avaliadas; por 
outro lado, observa-se que DULL, DULA e DUWI, seriam agrupados com uma distância relativamente 
baixa entre eles, o que seria indicativo de similaridade entre esses animais. 

A similaridade entre os 50% Duroc pode ser explicada pela semelhança, em relação às 
características de pernil, entre as linhas maternas Large White e Landrace utilizadas nos cruzamentos 
com machos Duroc. Segundo Bosi et al. (2004), nenhuma distinção têm sido feita entre as raças 
Landrace e Large White, pois ambas têm sido utilizadas puras ou nos cruzamentos para produção de 
presunto maturado. 

Pelo método de Tocher foram formados dois grupos. O primeiro contendo DULL, DULA, DUWI 
e DUDU e o segundo com apenas WIWI. Esse agrupamento dos 50% Duroc com os Duroc puros indica 
que os cruzados não divergiram da linha paterna Duroc em relação as características de pernil utilizadas 
no presente estudo. 

De acordo com Candek-Potokar et al. (2002) e Bosi et al. (2004), a raça Duroc possui 
características favoráveis à produção de presunto maturado, tais como pH, cobertura de gordura e 
coloração do pernil adequados. Deste modo, é possível inferir que os animais 50% Duroc podem ser 
recomendados para a produção de presunto maturado por não serem divergentes em relação aos puros 
Duroc. 
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Figura 1.  Dendrograma da similaridade entre os grupos genéticos, obtido pelo método do vizinho mais 

próximo, baseado na distância de Mahalanobis (D2). DUDU = Duroc x Duroc; DULL = Duroc x 
(Landrace x Large White); DUWI = Duroc x Large White; DULA = Duroc x Landrace; WIWI = 
Large White x Large White. 

 

Conclusões 
Os animais 50% Duroc podem ser recomendados para produção de presunto maturado, pois não 

foram divergentes em relação aos puros Duroc, e foram similares entre si em relação as características de 
pernil, e deste modo podem ser utilizados sem distinção na produção de presunto maturado. 
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