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"EXTRAÇÃO DE AMIDO DO FRUTO DA PUPUNHEIRA (Bactris gasepaes)" 

 

 
Campo da Invenção 

 
 
[001] A presente invenção refere-se a um processo de extração de amido do 

fruto da pupunheira por via úmida alcalina, compreendendo etapas que preveem 

a adição controlada de concentrações (massa/massa) de álcalis e sais sulfitados 

durante a etapa de desintegração do fruto da pupunheira após descascamento, 

com o controle da temperatura e tempo de decantação do amido, posterior 

purificação com álcool absoluto e/ou comercial, seguida de secagem natural e/ou 

por circulação de ar forçado, com controle tempo e temperatura. 

 

Fundamentos da Invenção 

 

[002] Amido é um produto amiláceo extraído de partes comestíveis de cereais, 

tubérculos, raízes, rizomas e frutos. A literatura considera o amido como sendo 

a principal fonte de armazenamento de energia dos vegetais superiores, como 

também, o alimento responsável por 70 a 80% das calorias consumida pelo 

homem (LEONEL et al., 2003; ASCHERI e DEVILLA, 2010; YAMANI, 2010). 

[003] Em seu estado nativo, o amido é considerado um polissacarídeo de reserva 

que se compacta na forma de grânulos com uma estrutura interna (intracelular) 

organizada e com formato e tamanho dependentes da espécie vegetal. São 

insolúveis em água fria, seus grãos são parcialmente cristalinos, cuja morfologia, 

composição química e estrutura molecular são características particulares 

(LEONEL et al., 2002; APLEVICZ e DEMIATE, 2007). 
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[004] De acordo com Bobbio e Bobbio (2001) e Yamani (2010), o amido 

apresenta uma estrutura homopolissacarídea neutra e complexa formada por 

cadeias de monossacarídeos (glicose) ligados entre si por duas frações: amilose 

e amilopectina. 

[005] A primeira é composta de unidades de glucose com ligações glicosídicas 

α-1,4, a segunda, por unidades de glucose unidas em α-1,4 com cadeias de 

glucose ligadas em α-1,6, de modo que, além de unidades de maltose, 

apresenta-se em menor proporção de isomaltose nos pontos de ramificação. A 

amilose e a amilopectina estão associadas entre si por ligações de hidrogênio e 

na maioria dos amidos estão presentes nas seguintes proporções: 20-30% 

(amilose) e 70-80% (amilopectina). 

[006] Segundo Leonel e Cereda (2002), as indústrias alimentícias são as maiores 

consumidoras de amido, sendo utilizado como espessante, estabilizador coloidal, 

agente gelificante, formador de pasta e adesivo. Entretanto, este polímero é 

usado também em um grande número de processos industriais destacando-se 

seu uso pela indústria química, têxtil, papel e celulose, farmacêutica, siderúrgica, 

plástica, cosmética, entre outras aplicações (DAIUTO et al., 2005; SINGH et al., 

2003). Quanto mais se pesquisa e caracteriza amidos, mais diversificada é sua 

aplicação, estando associado desde a alimentação humana até a utilização do 

polímero para produção de filmes e embalagens biodegradáveis (MALI et al., 

2010; SOUZA et al., 2012). 

[008] Conforme Daiuto et al. (2005) e Franco et al. (2002), embora o amido seja 

quimicamente constituído apenas por moléculas de glicose, durante a extração 

comercial, parte de sua estrutura celular vegetal se deposita na forma de 
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impurezas. A quantidade destas impurezas depende da composição da planta e 

da eficiência do método de extração e purificação utilizados. 

[009] Cada amido nativo apresenta uma característica distinta quanto às 

propriedades físico-químicas e funcionais que são influenciadas principalmente 

pela estrutura granular e molecular. Entre as propriedades físico-químicas temos 

a estrutura, cristalinidade, aparência, conteúdo de amilose, amilopectina e outros 

constituintes; que proporcionam características específicas de gelatinização e 

retrogradação; e entre as propriedades funcionais temos a solubilidade, 

inchamento, absorção de água, sinérese e comportamento reológico das pastas 

e géis. Estas propriedades podem ser afetadas pelo tipo de amido produzido nas 

plantas e devem ser consideradas na hora de determinar a aplicabilidade em 

alimentos e para outros usos industriais (SANTOS,2009; REIS et al.,2010). 

[010] De acordo com Santacruz et al. (2003), para obter amidos com 

propriedades adequadas, muitas vezes é necessário modificá-lo, química, físico-

química ou geneticamente. No entanto, a procura e o estudo de novas fontes 

toma-se uma alternativa viável. Para Betancur-Ancona (2007), a investigação 

atual sobre amido centra-se na busca de novas fontes de amido não 

convencional, com características físico-químicas, estruturais e funcionais 

adequadas e que possam ser aplicados nos mais diversos processos industriais. 

Novas aplicações vêm sendo desenvolvidas na medida em que novos tipos de 

amidos tornam-se disponíveis e o incremento na demanda desperta o interesse 

em novas fontes destes polissacarídeos (YAMANI, 2010). 

[011] Atualmente existem estudos de viabilização comercial de amidos não - 

convencional a exemplo da: mandioquinha-salsa (MATSUGUMA, 2006), kañiwa 

(Chenopodium pallidicaule) e amaranto (Amaranthus caudatus) (JACOBSEN et 
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al, 2003), inhame (PERONI et al.; 2006), fruta-de-lobo (Solanum lycocarpum St. 

Hil.) (ASCHERI et al, 2007), quinoa (Chenopodium quinoa) (ARAUJO-FARRO et 

al., 2010), gengibre branco (Hedychium coronarium) (MOURA, 2008), fruto-do-

lobo (Solanum lycocarpum St. Hil) (SANTOS, 2009), ervilha (Pisum sativum) 

(JUNIOR, 2009). 

[012] Apesar da extração em nível comercial do amido restringir-se ainda aos 

cereais, raízes e tubérculos, as indústrias estão cada vez mais interessados na 

identificação e no desenvolvimento de culturas que produzam amidos nativos 

com características específicas. Esses amidos podem substituir os amidos 

quimicamente modificados ou abrir novos mercados para o amido (LEONEL et 

al., 2003). 

[013] Nesse contexto, a extração de amido do fruto da pupunheira apresenta-se 

como uma alternativa viável e racional, uma vez que representa a agregação de 

valor a um produto considerado resíduo poluente da industrialização de palmito, 

além de contribuir para a redução do impacto ambiental gerado por essa 

atividade. 

[014] O Brasil é um dos maiores produtores de palmito e frutos de pupunheira 

(Bactris gasepaes) do mundo. As condições de solo e clima, propícias ao 

desenvolvimento desta cultura, tem motivado, desde a década de 80, a 

instalação de grandes empresas produtoras de palmito em conserva. Durante a 

exploração agroindustrial da pupunheira, grandes volumes frutos são produzidos. 

Apesar de o mesmo possuir grande potencialidade de uso, principalmente na 

alimentação humana, sua produção é quase que totalmente destinada à 

obtenção de sementes, já que o país impõe severas barreiras sanitárias quanto 
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à sua importação, pois existe o risco de introdução de pragas quarentenárias no 

Brasil. Assim, sua polpa, rica em amido, é totalmente descartada ou subutilizada. 

[015] O aproveitamento dos frutos da pupunheira (Bactris gasepaes) para a 

produção de amido é uma demanda gerada pelas próprias indústrias 

processadoras uma vez que são responsáveis por minimizar o impacto 

ambiental causado por esta atividade. A utilização desses resíduos como 

matéria-prima para a produção de amido é uma alternativa racional, já que sua 

origem é abundante, possui caráter renovável. Além disso, representa também 

agregação de valor a esse produto e criado benefícios socioeconômicos com 

reflexos diretos na sociedade. 

 

Técnica relacionada 

 

[016] O amido é considerado um polissacarídeo de reserva que se compacta na 

forma de grânulos com uma estrutura interna organizada e com formato e 

tamanho dependentes da espécie vegetal. Do ponto de vista comercial, LEONEL 

et al. (2003) reportam que a extração do amido restringir-se a cereais, raízes e 

tubérculos, sendo os obtidos do milho, batata e mandioca os mais produzidos 

industrialmente do mundo. 

[017] Como estratégias competitivas, as indústrias amiláceas estão cada vez 

mais interessadas na identificação e desenvolvimento de novas culturas que 

produzam amidos nativos com características específicas que, por questões de 

custos, possam substituir os amidos modificados, bem como possibilitar a 

ampliação de uso, alcançando outros seguimentos de mercados até então não 

explorados. Nesse contexto, a extração de amido do fruto da pupunheira (Bactris 

gasepaes) é uma alternativa viável e racional. 
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[018] Atualmente existem diversos estudos de viabilização comercial de amidos 

não - convencional a exemplo da mandioquinha-salsa (MATSUGUMA, 2006), 

kañiwa (Chenopodium pallidicaule) e amaranto (Amaranthus caudatus) 

(JACOBSEN et al, 2003), inhame (PERONI et al.; 2006), fruta-de-lobo (Solanum 

lycocarpum St. Hil.) (ASCHERI ct al, 2007), quinoa (Chcnopodium quinoa) 

(ARAUJO-FARRO ct al., 2010), gengibre branco (Hedychium coronarium) 

(MOURA, 2008), fruto-do-lobo (Solanum lycocarpum St. Hil) (SANTOS, 2009), 

ervilha (Pisum sativum) (JUNIOR, 2009). No tocante ao amido do fruto da 

pupunheira, não foram identificados nenhum estudo e/ ou patente até a presente 

data. 

[019] Com relação às técnicas de extração do amido, a literatura reporta vários 

estudos e patentes, porém nenhuma relacionada com a extração do amido do 

fruto da pupunheira. Os processos de extração reportados variam desde a 

simples extração mecânica com água pura até a utilização de diferentes 

equipamentos e reagentes (NUNES et al., 2009; ARAUJO-FARRO et al., 2010). 

[020] A patente de número A US5364471 "Process for fractionating legumes to 

obtain pure starch and a protein concentrate", concedida em 1994, refere-se a 

um método para obtenção de amido puro de leguminosa (grão de bico, ervilha 

lisa, ervilha rugosa, e outras leguminosas) por moagem em moinho de pedra ou 

rolo de Miller, em conjunto com um tratamento úmido e posterior centrifugação. 

O método possui a vantagem do uso do moinho de pedra e/ou rolos para 

transformação da leguminosa em pó, tomando a extração eficiente, entretanto 

mesmo após o peneiramento, os inventores verificaram que a parede celular e 

os componentes proteicos das leguminosas impedem a separação dos grânulos 

de amido, necessitando do fracionamento por via úmida. Além disso, os autores 
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descrevem a necessidade de uma etapa de centrifugação para separação total 

do amido, tomando o processo demorado e caro. Neste caso, o uso de álcalis 

em concentrações controladas na etapa de moagem, como o utilizado na 

extração do amido do fruto da pupunheira proposto nesta invenção, promove a 

degradação de proteínas insolúveis não amiláceas, aumentando a liberação dos 

grânulos de amido com maior rapidez e consequente aumento de rendimento, 

como proposto nessa invenção. 

[021] A patente de número A US5855688 "Banana starch", concedida em 1999, 

refere-se a um processo para produzir um amido nativo de grau alimentar de 

bananas verdes com casca. Para a extração do amido os inventores utilizam a 

moagem úmida com a adição de soda cáustica a menos de 0,15N, sendo a 

concentração preferida de 0,05N com a finalidade de aumentar a liberação dos 

grânulos de amido. Entretanto, esse processo não impede as reações de 

escurecimento natural do amido, que deprecia o produto. A adição de soluções 

controladas de sais sulfitados juntamente com soluções alcalinas na etapa de 

desintegração e/ou moagem, a exemplo do utilizado na extração do amido do 

fruto da pupunheira proposto nesta invenção, além de melhorar o rendimento, 

promove a obtenção de um amido mais claro, uma vez que esses sais impedem 

as reações de escurecimento. 

[022] A patente de número CN 103833860 A "Extraction method of Chinese yam 

vine starch", requerida em 2012, refere-se a um método de extração de amido 

de inhame de videira, a fim de melhorar a eficiência econômica da indústria do 

inhame. O inventor procede o cozimento do inhame em água e solução de 

carbonato de sódio por um período de tempo de 1,5 horas e posterior infusão 

por um período de 10 a 18 horas. Após ciclos de lavagens da massa, o amido é 
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obtido com 45% de umidade por meio de centrifugação. O método, a princípio é 

eficiente, entretanto, o tempo final de obtenção é bastante prolongado, complexo 

e o rendimento final não foi citado pelo inventor, impossibilitando a comparação 

com outros métodos de extração de amido. O processo extração do amido do 

fruto da pupunheira proposto por esta invenção pode ser aplicado para extração 

de outros amidos nativos, com reflexo direto no tempo de processo e no 

rendimento final. 

[023] A patente de número CN 104193832 A "Method for extracting from canna 

edulis", requerida em 2014, refere-se a um método para extrair o amido de raiz 

de lótus seca, por via úmida. A raiz é moída e umidificada, sendo prensada à 

50KPa. Após a obtenção do "leite de amido", o inventor adiciona solução 

contendo 60% de carbonato de cálcio por 3 horas sob agitação com a finalidade 

de eliminar à atividade enzimática, e consequente escurecimento e potencializar 

o rendimento. O inventor também realiza lavagens sucessivas do amido com 

álcool etílico e metanol a fim de eliminar impurezas indesejáveis ao amido. O 

maior problema da invenção está no uso do metanol como solução de lavagem 

uma vez que apresenta potencial tóxico, principalmente se o amido for utilizado 

na alimentação. Na extração do amido do fruto da pupunheira proposto neste 

invento, se propõe utilizar o álcool etílico absoluto e/ou comercial, entretanto, o 

seu uso se restringe a eliminação carotenos responsável pela coloração 

amarelada residual do processo. 

 

Sumário da invenção 

 

[024] A presente invenção refere-se a um processo de extração de amido do 

fruto da pupunheira, por via úmida alcalina, compreendendo etapas que preveem 
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a adição, na fase de desintegração do fruto, de álcalis (hidróxido de sódio e/ou 

potássio e/ou cálcio e/ou magnésio) e sais sulfitados (bissulfito de sódio e/ou 

potássio e/ou metabissulfito de sódio e/ou potássio). Os álcalis são adicionados 

nas de concentrações de 0,01 a 10 molares e os sais sulfitados nas proporções 

de 0,01 a 10% (massa/massa). Esta invenção também prever um controle efetivo 

do tempo de decantação do amido do fruto da pupunheira, sendo o mesmo de 1 

minuto a 72 horas, conforme descrição: 1°) os frutos da pupunheira são lavados, 

sanitizados, descascados, desintegrados, etapa onde ocorre a adição dos álcalis 

e sais sulfitados. A desintegração é efetuada em peneiras de malha de 1 a 400 

mesh de abertura, com finalidade de separar a cobertura do "leite de amido". 

[025] Este então é purificado em peneiras de malha de 1 a 400 mesh de abertura. 

Em seguida, o "leite de amido" é lavado sucessivamente com água corrente para 

a separação do amido por decantação (duração de 1 minuto a 72 horas). O 

amido decantado é purificado em álcool absoluto, filtrados e desidratados a urna 

temperatura de 35 a 60 °C durante um período de 30 minutos a 36 horas em 

estufa de circulação de ar forçado e/ou estufa de esterilização e/ou estuda de 

secagem a vácuo e/ou secagem natural. O amido obtido é, em seguida, reduzido 

a pó e passados através de uma peneira de malha de 1 a 400 mesh de abertura. 

 

Breve descrição das Tabelas 

[026] A Tabela 1 mostra os níveis das variáveis independentes para o primeiro 

planejamento. 

[027]  A Tabela 2 mostra a matriz do primeiro planejamento. 

[028] A Tabela 3 mostra os níveis das variáveis independentes para o segundo 

planejamento. 

[029] A Tabela 4 mostra a matriz do segundo planejamento. 

[030] A Tabela 5 mostra as respostas do planejamento fatorial completo 23 . 
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[031] A Tabela 6 mostra as respostas do planejamento fatorial composto central 

22 . 

Descrição detalhada da invenção 

 

[032] O amido do fruto da pupunheira (Bactris gasepaes) é obtido dos frutos 

verdes e/ou maduros. Os frutos são descascados, picados e desintegrados e/ou 

macerados e/ou despolpados e/ou moídos com o auxílio de fascas e/ou 

picadores e/ou desintegradores e/ou maceradores e/ou despolpadores e/ou 

moinhos, manuais e/ou elétricos, domésticos e/ou industriais. Nesta etapa, 

adiciona-se de forma controlada o hidróxido de sódio e/ou potássio e/ou cálcio 

e/ou magnésio na faixa de concentração de 0,01 a 5 molares, bem como o 

bissulfito de sódio e/ou potássio e/ou metabissulfito de sódio e/ou potássio e/ou 

amônio na faixa de proporção (massa/massa) de 0,01 a 10%. A massa 

homogênea obtida é peneirada em peneiras de 1 a 400 mesh de abertura e 

lavada sucessivamente com água. O produto resultante das lavagens e 

peneragens sucessivas (leite de amido) é decantado em recipientes por período 

de tempo de 30 minutos a 72 horas com  temperatura de 25 a 70°C e tempo de 

30 minutos a 36 horas obtendo o produto em pó. 

[033] Para a obtenção do amido proposto por essa invenção, com a pureza 

adequada e com o máximo rendimento, foram realizados 2 (dois) planejamentos 

experimentais, sendo o primeiro um fatorial completo 23 (1° ensaio) a fim de 

avaliar os efeitos e significância das variáveis independentes, quais sejam, 

concentração hidróxido de sódio - NaOH (X1), porcentagem de bissulfito de 

sódio- NaHS03 (X2) e tempo de decantação - TD (X3), nas variáveis de saída: 

rendimento de extração e cor do amido, medido a partir dos parâmetros L*, a* e 

b* (Tabelas 1 e 2). 
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[034] Considerando os resultados do 1°  ensaio, um 2° ensaio foi realizado, onde 

a concentração de NaHS03 foi fixada no nível inferior e as demais variáveis 

tiveram seus níveis redefinidos de acordo com a Tabela 3 e 4. Visando obter um 

modelo representativo do processo a fim de maximizar o rendimento, utilizou-se 

no 2° ensaio um planejamento fatorial composto central já que o mesmo permite 

avaliar um modelo quadrático. 

[035] A Tabela 5 apresenta os resultados de rendimento (%) e os parâmetros de 

cor L*, a* e b* do amido do fruto da pupunheira para o 1° ensaio. Como previsto, 

o aumento da concentração NaOH e do TD resulta no aumento linear do 

rendimento. A interação entre os efeitos do TD e do NaHS03 demostra que para 

baixas concentrações de NaHS03, o aumento do TD também aumenta 

linearmente o rendimento. Entretanto, à medida que a concentração de NaHS03 

aumenta, o efeito do TD no rendimento é menos pronunciado. Verifica-se então, 

tendência de maximizar o rendimento para menores níveis de NaHS03 e maiores 

níveis de NaOH e TD. 

[036] Na Tabela 6, estão apresentados os resultados obtidos no 2° ensaio. Pode-

se observar com clareza o ponto de máximo rendimento, situado 

aproximadamente em X1 = 0,65 e X2 = O, isto é, para uma concentração de 

NaOH de 0,1325 M e tempo de decantação de 120 min. O rendimento teórico da 

extração foi de 23,90% de amido de fruto da pupunheira. Com intuito de 

validação, foi reproduzida, experimentalmente, a extração de amido do fruto de 

pupunheira nas condições ótimas proposta sendo o rendimento médio obtido de 

23,86% ± 0,07. Esse resultado comprova a eficácia da metodologia na 

otimização desse processo, confirmou a viabilidade da extração de amido do 
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fruto da pupunheira, indicando a importância do NaOH e do tempo de 

decantação para o aumento do rendimento. 

[037] A invenção comprovou também que processo de extração alcançou seu 

máximo rendimento nas concentrações de NaOH de 0,1325 M e para o TD de 

120 min., em qualquer concentração de NaHS03, sendo 23,90% o rendimento 

máximo obtido. 
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REIVINDICAÇÕES

001.  "EXTRAÇÃO  DE  AMIDO  DO  FRUTO  DA PUPUNHEIRA (Bactris  gasepaes)"
caracterizado por compreender a etapa de adição controlada de soluções de álcalis na
etapa de desintegração e/ou maceração do fruto. 

002. "EXTRAÇÃO DE AMIDO DO FRUTO DA PUPUNHEIRA (Bactris gasepaes)"  de
acordo  com  a  reivindicação  1 caracterizado  por  compreender  a  etapa  de  adição
controlada de soluções de sais sulfitados na etapa de desintegração e/ou maceração do
fruto. 

003. "EXTRAÇÃO DE AMIDO DO FRUTO DA PUPUNHEIRA (Bactris gasepaes)" de
acordo com a reivindicação 1 caracterizado por compreender a etapa de decantação com
tempo e temperatura controlada. 

004. "EXTRAÇÃO DE AMIDO DO FRUTO DA PUPUNHEIRA (Bactris gasepaes)" de
acordo  com a  reivindicação  1  caracterizado  por  compreender  a  etapa  de  purificação
alcoólica. 

005. "EXTRAÇÃO DE AMIDO DO FRUTO DA PUPUNHEIRA (Bactris gasepaes)" de
acordo com a reivindicação 1  caracterizado por compreender a etapa de secagem do
amido de forma natural  e/ou por  circulação de ar  forçado,  com temperatura e  tempo
suficientes para obtenção do produto na forma de pó. 

006. "EXTRAÇÃO DE AMIDO DO FRUTO DA PUPUNHEIRA (Bactris gasepaes)" de
acordo com a reivindicação 1 caracterizado por compreender a adição de hidróxido de
sódio e/ou potássio e/ou cálcio e/ou magnésio na faixa de concentração de 0,01 a 5
molares. 

007. "EXTRAÇÃO DE AMIDO DO FRUTO DA PUPUNHEIRA (Bactris gasepaes)" de
acordo com a reivindicação 2 caracterizado por compreender a adição de bissulfito de
sódio e/ou potássio e/ou metabissulfito  de sódio e/ou potássio na faixa de proporção
(massa/massa) de 0,01 à 10%. 

008. "EXTRAÇÃO DE AMIDO DO FRUTO DA PUPUNHEIRA (Bactris gasepaes)" de
acordo com a reivindicação 3 caracterizado por compreender tempo de decantação de 30
minutos a 72 horas e temperatura de 25 a 70°C. 

009. "EXTRAÇÃO DE AMIDO DO FRUTO DA PUPUNHEIRA (Bactris gasepaes)" de
acordo com a reivindicação 4 caracterizado por compreender urna purificação com álcool
etílico absoluto e/ou comercial. 

010. "EXTRAÇÃO DE AMIDO DO FRUTO DA PUPUNHEIRA (Bactris gasepaes)" de
acordo com a reivindicação 5 caracterizado por compreender urna secagem natural e/ ou
por circulação de ar forçado na temperatura de 30 à 70°C e tempo de 30 minutos a 36
horas para obtenção do produto em pó. 
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Tabela 1 

Variáveis 
Níveis 

-1 o +1 
Hidróxido de sódio (mol) XI 0,02 0,06 0,10 
Bisulfito de sódio (%) x2 0,10 0,25 0,40 
Tempo de decantação (min) x3 60,0 90,0 120,0 
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Tabela 2 

Experimentos 

1 -1 
2 +1 -1 
3 -1 +1 -1 
4 +1 +1 -1 
5 -1 -1 +1 
6 +1 -1 +1 
7 -1 +I +1 
8 +1 +1 +1 
9 o o o 
10 o o o 
11 o o o 
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Variáveis 

Hidróxido de sódio (rnol) 
de 

Tabela 3 

-a -1 
0,03 0,05 

Níveis 
o +1 +a 

0,10 
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Tabela 4 

Experimentos ___ V~a:;-=r-=ia::...:' v~e~is~c~o~d~ifi~Ic~a~d~a~s __ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

-1 
-1 
1 
1 

-a 
+a 
o 
o 
o 
o 
o 

-1 
1 

-1 
1 
o 
o 
-a 
+a 
o 
o 
o 
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Tabela 5 

Níveis das variáveis 
Variáveis dependentes (respostas) 

independentes 
Experimentos 

Xt x2 x3 Rendimento 
L* a* b* 

1 -1 -1 -1 18,00 95,81 0,086 3,670 
2 +1 -1 -1 16,20 97,03 -0,216 2,313 
3 -1 +1 -1 9,00 96,0I -0,040 2,390 
4 +1 +1 -1 15,30 97,67 -0,266 2,160 
5 -1 -1 +1 19,80 97,62 -0,063 1,990 
6 +1 -1 +1 20,70 97,75 -0,233 2,093 
7 -1 +I +I I2,60 96,53 0,043 3,053 
8 +1 +1 +1 15,30 97,91 -0,133 1,783 
9 o o o 15,29 97,81 -0,113 2,006 
10 o o o 15,30 98,05 -0,140 1,716 
11 o o o 15,50 97,77 -0,050 2,243 
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Tabela 6 

Níveis das variáveis 
Variáveis dependentes 

independentes 
Experimentos 

Xt x2 Rendimento 
L* 

1 -1 -1 17,0 97,85 
2 -1 1 17,5 97,75 
3 1 -1 21,8 96,90 
4 1 1 23,0 97,46 
5 -a o 16,0 97,33 
6 +a o 22,0 97,68 
7 o -a 20,0 96,89 
8 o +a 20,6 97,95 
9 o o 23,4 97,22 
10 o o 22,8 97,06 
11 o o 1 
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