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Resumo 

O trigo é a segunda cultura de grãos no país, sendo um cereal utilizado na fabricação de 
diversos produtos. Sua produção depende de vários fatores como genética, tecnologia, clima, secagem 
e armazenamento.  

A qualidade do trigo tem um conceito relativo pois depende do produto que se deseja fabricar. 
Normalmente são realizadas análises físicas dos grãos , análises físico-químicas e análises reológicas e 
os valores obtidos denominam-se índice de qualidade industrial (IQI).  

Um estudo foi realizado coletando-se dados de IQI juntamente com dados de clima pré-
colheita e sementes, em diversas cidades pertencentes a algumas regiões do estado do Paraná. Através 
do Método PROMETHEE, foi possível identificar as cidades com melhores IQI para fabricar o 
produto pão e concluir que as cidades  melhores classificadas não estão necessariamente numa mesma 
região devido a ocorrência de variações climáticas e sementes utilizadas no plantio, fato verificado 
através da teoria de correlação canônica, que apresentou uma forte correlação entre IQI com clima e 
sementes . 
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Abstract 

The wheat is the second culture of grain the country, being a cereal used in the manufacture of 
many products. Its production depends on several features such as genetics, technology, climate, 
drying and storing.  

The  quality of the wheat has a relative concept because it depends on what it will be used for. 
Tests are usually made among some sample of seeds, such as physical, physics-chemistry and 
reologycal analysis. The amount obtained are named Industrial Quality Indices (IQI).  

A study was accomplished collecting dates of IQI, dates of climate immediately before the 
harvest and seeds from different cities of some regions  of Paraná State. Using the methodology of the 
PROMETHEE it was possible to identify the cities with the best IQI to produce the product bread, and 
to conclude that the best cities in the classification aren’t in the same geographical region because of 
the climate variations and different grown seeds. This fact was verified throughout the Correlation 
Canonical Theory, which produced a strong correlation between the IQI and climate and types of 
seeds. 
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