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RESUMO 
O desenvolvimento de formatos de mandioca de mesa, minimamente processada, pode 
significar um avanço do agronegócio no Sertão Nordestino. Além do corte, está sendo 
estudado o uso de torneadora, visando obter formatos inovadores dentro de uma classe 
que foi denominada de ‘minimacaxeiras’. Objetivou-se estabelecer tempo de 
torneamento para ‘minimacaxeiras’ em formatos ‘rubiene’ e ‘cateto’, oriundas de 
mandioca de mesa cultivada, em princípios agroecológicos, no Sertão Pernambucano. 
Raízes de mandioca de mesa, cultivar Rosinha, com 13 meses de idade, foram obtidas 
na comunidade do Carro Quebrado, Triunfo – PE; transportadas; resfriadas; lavadas; 
imersas em água fria; descascadas; cortadas em formatos iniciais ‘meio tolete’ e ‘cubo’, 
pesadas (1500 g de cada formato) e torneadas por 1, 2 e 3 minutos, obtendo-se ‘rubiene’ 
e ‘cateto’, respectivamente. Os formatos foram imersos em água fria por 10 segundos, 
em solução clorada a 200 mg L-1 e 5 mg L-1 por 10 minutos; centrifugados por 30 
segundos; embalados em plástico de polipropileno (150 x 200 x 0,0006 mm de 
espessura) e conservados a 5 ± 2 °C por 8 dias. Verificou-se que o aumento do tempo de 
torneamento reduziu o rendimento, em ambos os formatos. O torneamento feito por três 
minutos resultou em perda total de aproximadamente 65 % para o ‘rubiene’ e 85 % para 
o ‘cateto’. Essas perdas foram reduzidas nos torneamentos por 1 e 2 minutos. No 
entanto, com 1 minuto, os formatos ficaram com aparência insatisfatória. Durante a 
conservação, o formato ‘cateto’, a partir do 6° dia, apresentou-se fibroso, com manchas 
amareladas e odor fermentado, principalmente quando torneados por 3 minutos, 
comprometendo sua qualidade. Os sintomas descritos foram minimizados no formato 
‘rubiene’. Assim, 2 minutos de torneamento demonstrou-se mais adequado para obter os 
formatos ‘rubiene’ e ‘cateto’, pois apresentou maiores rendimentos, formatos atrativos e 
com maior conservação, possivelmente com maior valor agregado. 
PALAVRAS-CHAVE: Manihot Esculenta Crantz; cultivo agroecológico; 
processamento mínimo; qualidade 
 
ABSTRACT 
Adequacy of time for turning ‘minicassavas’ 
The format development of cassava minimally processed, it can mean an advance of 
agribusiness in the Northeast. Besides the cut, is being studied using a lathe machine to 
obtain innovative formats within a class that was called 'minicassavas'. The objective 
was to provide time for turning 'minicassavas' formats 'rubiene' and ‘cateto’, derived 
from cassava grown in agroecological principles, in the Sertão of Pernambuco. Roots of 
cassava cultivar Rosinha, after 13 months of age, were obtained in the community of 
Carro Quebrado, Triunfo - PE, transported, cooled, washed, immersed in cold water, 
peeled, cut into shapes initial ‘minipieces’ and ‘cube’, weighed (1500 g of each format) 
and turned by 1, 2 and 3 minutes, obtaining' rubiene 'and ‘cateto’, respectively. The 
pieces were immersed in cold water for 10 seconds, chlorine solution of 200 mg L-1 and 
5 mg L-1 for 10 minutes, centrifuged for 30 seconds, wrapped in plastic polypropylene 
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(150 x 200 x 0.0006 mm thick) and conserved at 5 ± 2 °C for 8 days. It was found that 
increasing the time of turning lowered yield in both formats. The turning done for three 
minutes resulted in total loss of approximately 65% for ‘rubiene’ and 85% for the 
‘cateto’. These losses were reduced by turning in 1 and 2 minutes. However, with 1 
minute, the pieces were unsatisfactory in appearance. During storage, the format 
‘cateto’, from the 6th day, it is fibrous, with yellowish and fermented odor, especially 
when turned for 3 minutes, affecting their quality. The symptoms were minimized in 
‘rubiene’. Thus, 2 minutes turning shown to be more appropriate for the formats 
'rubiene' and ‘cateto’, as it showed higher yields, attractive formats and greater 
conservation, possibly with higher added value. 
KEYWORDS: Manihot esculenta Crantz; agroecologic; minimal processing; quality 

 

A conservação pós-colheita de raízes de mandioca de mesa tem sido uma preocupação 

das indústrias e produtores, devido ao curto tempo de estocagem e a alta perecibilidade 

das raízes. O fenômeno de ordem fisiológica associado a essas perdas é a DFP, 

Deterioração Fisiológica Pós-Colheita, provocando a perda inicial da qualidade por 

meio do desenvolvimento da descoloração vascular do tecido parenquimatoso. O 

processamento mínimo pode promover praticidade para o consumidor e agregar valor 

comercial, em relação ao produto inteiro. Essa técnica consiste em alterar fisicamente 

por meio de etapas de transformação física, descasque, corte, fatiamento ou 

torneamento, qualquer fruta, hortaliça ou outro órgão vegetal in natura, desde que este 

continue fresco (Moretti, 2007). 

Torneadoras podem ser usadas no processamento mínimo, como acontece no 

processamento mínimo de batata (Pineli & Moretti, 2007) e cenoura (Lana et al., 2001, 

Simões et al., 2007), com o objetivo de retirar periderme e promover o alisamento da 

superfície. No processamento mínimo de mandioca de mesa, existem poucos estudos 

evidenciando uso de torneadora. Possivelmente, cortes alternativos associados ao 

torneamento podem resultar em produtos de formatos atrativos e inovadores que 

estimulem a procura de mandioca de mesa minimamente processada, os quais estão 

sendo denominados de ‘minimacaxeiras’, além de agregar valor a um produto 

diferencial como a mandioca de mesa cultivada em princípios agroecológicos no Sertão 

do Pajeú. 

Logo, objetivou-se estabelecer o tempo de torneamento que resulte em maior 

rendimento, maior conservação e melhor qualidade de ‘minimacaxeiras’ nos formatos 

‘rubiene’ e ‘cateto’. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Raízes de mandioca de mesa (Manihot esculenta Crantz), cultivar Rosinha, produzidas 

de forma agroecológica, foram colhidas aos 13 meses de idade, na Comunidade Rural 

do Carro Quebrado, Triunfo - PE.  

Após a colheita, as raízes foram transportadas para a cozinha industrial da Unidade 

Acadêmica de Serra Talhada, UAST/UFRPE, onde foi realizado o processamento 

mínimo. As raízes de mandioca de mesa foram pesadas, selecionadas, lavadas em água 

corrente com o auxilio de escova, separada em lotes e acondicionada por 24 horas a 10 

± 2 °C. Em seguida, foram imersas em água fria por 5 minutos (Andrade et al., 2011), 

descascadas e cortadas em formatos ‘meio tolete’ e ‘cubo’, torneadas por 1, 2 e 3 

minutos em torneadora (DB-10 SKYMSEN), imersas em água fria por 10 segundos, 

posteriormente em água contendo solução clorada, a 200 mg L-1 de cloro ativo 

(Dicloroisocianurato de Sódio Dihidratado) por 10 minutos e novamente em solução 

clorada de 5 mg L-1  por 10 minutos. Os pedaços foram centrifugados por 30 segundos 

em uma centrífuga doméstica, embalados em sacos de polipropileno (150 x 200 x 

0,0006 mm de espessura), selados e conservados por oito dias a 5 ± 1 °C.  

Avaliou-se o rendimento agroindustrial global, no qual foram pesados a matéria-prima e 

o produto minimamente processado. Assim, calculou-se o rendimento pela relação 

percentual dos valores obtidos. Além disso, foi quantificado o rendimento do 

torneamento, por meio da relação percentual entre os formatos antes e após essa etapa. 

A aparência visual foi determinada com base em uma escala de notas subjetivas (Tabela 

1). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se que, com o aumento do tempo de torneamento, houve redução gradativa do 

rendimento, em ambos os formatos (Figura 1). A queda no rendimento acorreu devido à 

contribuição da torneadora em retirar tecidos mais externos por abrasão. Além disso, 

verificou-se que o formato ‘cateto’ apresentou menor rendimento em relação ao 

‘rubiene’, em todos os tempos de torneamento (Figura 1). Isso ocorreu devido à retirada 

de parte do tecido parenquimático na formação do ‘cubo’, formato de corte base do 

‘cateto’, o que não aconteceu com o ‘rubiene’, o qual se retirou apenas a periderme. 
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O torneamento para mandioca de mesa tem como objetivo provocar o arredondamento 

das arestas, resultando em um formato final mais apreciável. Para outras raízes como 

cenoura e batata, o torneamento, além do arredondamento, retira também a periderme 

(Silva et al., 2009), por isso usa-se, para ‘minicenouras’, duas torneadoras, em um 

tempo total de 2 minutos (Diniz et al., 2007). 

No presente trabalho, o tempo de 2 minutos foi mais adequado, por apresentar maior 

rendimento em relação a 3 minutos de torneamento, para ambos os formatos, e 

proporcionou adequado arredondamento das arestas, o que não foi obtido com 1 minuto 

de torneamento, mesmo este tempo apresentando maior rendimento (Figura 1). 

Em geral, observou-se que o formato ‘cateto’ apresentou, ao final, menor rendimento, 

potencializado pelo torneamento por 3 minutos. No entanto, foi o formato em que os 

pedaços eram mais uniformes, menores e possivelmente mais atrativos (Figura 2), sendo 

necessárias análises de aceitação. 

O formato ‘rubiene’ torneado por 3 minutos, quando submetido à conservação por 5 ± 2 

°C, obteve nota 3 a partir do sexto dia, o qual foi considerado limite de aceitação 

(Figura 3). Para os formatos ‘rubiene’ torneados por 1 e 2 minutos, essa nota foi 

atingida aos 8 dias (Figura 3). 

No formato ‘cateto’, verificou-se que a nota 3 foi atingida aos 4 dias, independente do 

tempo de torneamento (Figura 3). Entretanto, para ambos os formatos, ficou claro que o 

torneamento feito por 3 minutos acelerou a perda da qualidade. Isso pode ter sido 

decorrente das maiores injúrias causadas aos pedaços, por terem passado maior tempo 

sob abrasão. 

Os dois formatos apresentaram, aos 8 dias, alto teor de umidade, comprometendo sua 

qualidade. Acredita-se que isso se deve ao curto tempo de centrifugação ao qual os 

formatos foram submetidos, que foi de 30 segundos, possivelmente insuficiente para a 

retirada do excesso de água, causando os sintomas observados. 

Assim, o tempo adequado de torneamento observado para tornear 1500 g para a cultivar 

Rosinha, colhida aos 13 meses de idade, foi de 2 minutos. 

 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE DP; BRITO FAL; SILVA VNS; BARROS JÚNIOR AP; SIMÕES AN. 
2011.  Adequação de Tempos de Imersão em Água para o Descasque e Conservação de 
Macaxeira cv. Rosa Minimamente Processada. ln: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-



COELHO DG; ARAÚJO MLP; BRITO FAL; BARROS JÚNIOR AP; SIMÕES AN. 2012. Adequação 
do tempo de torneamento para ‘minimacaxeiras’. Horticultura Brasileira 30: S7331-S7337. 

Hortic. bras., v. 30, n. 2, (Suplemento - CD Rom), julho 2012 S 7335 

COLHEITA, 3/ENCONTRO NACIONAL SOBRE PROCESSAMENTO MÍNIMO, 6. 
Resumos... Rio de Janeiro: SOB (CD-ROM). 
DINIZ LT; PUSCHMAN R; SIMÕES AN; COSTA FB; MORAES FFF; TAKAYAMA 
AA; FREITAS MA. 2007. Tempo de torneamento de cenoura para obtenção de 
minicenoura. In: SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 16/SIMPÓSIO DE 
MOSTRA CIENTÍFICA DE PÓS-GRADUAÇÃO, 6/SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 
RURAL, 4. Resumos... Viçosa: SOB (CD-ROM) 
LANA MM; VIEIRA J V; SILVA JB; LIMA DB. 2001. Cenourete e catetinho: 
minicenouras brasileiras. Horticultura Brasileira 19: 376-379. 
MEDEIROS, EAA. 2009. Deterioração pós-colheita da mandioca minimamente 

processada. Viçosa: UFV. 101p. (Tese Doutorado).  
MORETTI, CL. 2007. Manual de Processamento Mínimo de Frutas e Hortaliças. 
EMBRAPA Hortaliças – Brasília/SEBRAE, 531 p. Brasília. 
PINELI LL; MORETTI CL. 2007. Processamento Mínimo de batata. In: MORETTI, 
CL. Manual de Processamento Mínimo de Frutas e Hortaliças. EMBRAPA Hortaliças 
– Brasília/SEBRAE. p. 345-371. 
ENCONTRO NACIONAL SOBRE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE FRUTAS E 
HORTALIÇAS, 4/SIMPÓSIO IBERO AMERICANO DE VEGETAIS FRESCOS E 
CORTADOS, 1. Resumos... São Pedro: SOB (CD-ROM). 
SILVA JBC; LANA MM; VIEIRA JV. 2009. Equipamentos para agroindústria de 
minicenouras cateto e catetinho. Horticultura Brasileira 27: 109-113. 
SIMÕES AN; COSTA FB; CARNELOSSI MAG; SILVA EO; PUSCHMANN R. 
2007. Estratégias para reduzir o estresse do processamento mínimo. Visão Agrícola: 
Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças. 7: 92-97. 
 
 



COELHO DG; ARAÚJO MLP; BRITO FAL; BARROS JÚNIOR AP; SIMÕES AN. 2012. Adequação 
do tempo de torneamento para ‘minimacaxeiras’. Horticultura Brasileira 30: S7331-S7337. 

Hortic. bras., v. 30, n. 2, (Suplemento - CD Rom), julho 2012 S 7336 

Tabela 1. Notas e critérios de avaliação visual utilizados em ‘minimacaxeiras’ nos 

formatos ‘rubiene’ e ‘cateto’. Ao lado direito, fotos ilustrando a aparência conforme os 

critérios usados. (Notes and visual evaluation criteria used in 'minicassava' in formats 

‘rubiene’ and ‘cateto’. On the right, pictures illustrating the appearance according to the 

criteria used). UFRPE/UAST, Serra Talhada-PE, 2012. 
NOTAS                                                CRITÉRIOS  

5 Formatos com superfície branca, aparência e odor excelentes para o 
consumo; com qualidade para comercialização; 

4 Formatos com leves indícios escurecimento; 
 

 
3 Formatos com intensidade moderada de escurecimento; limite de 

aceitação; 
 

2 Formatos com aparecimento de coloração amarelo-esverdeado na 
superfície, característica de Pseudomonas spp., superfície pegajosa; 
 

1 Formatos com todos os sintomas descritos, além de odor alcoólico; 
totalmente impróprio para o consumo. 
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Figura 1. Rendimento Agroindustrial do Torneamento e Rendimento Agroindustrial 

Global para‘minimacaxeira’ em formatos ‘rubiene’ (■) e ‘cateto’ (□) nos tempos de 1, 2 

e 3 minutos de torneamento. A barra vertical representa o desvio padrão da média. 

(Turning and Global Yield Agroindustrial para'minicassavas 'formats' rubiene' (■) and 

'cateto' (□) in a time of 1, 2 and 3 minutes turning. The vertical bar represents the 

standard deviation). UFRPE/UAST, Serra Talhada-PE, 2012. 
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Figura 2. Fotos de ‘minimacaxeiras’ em formato ‘rubiene’ conservadas aos 0 (A) e 8 
(B) dias, e em formato ‘cateto’ conservadas aos 0 (C) e 8 (D) dias sob refrigeração a 5 ± 
2 °C. (Photos of 'minicassava' 'rubiene' formats kept at 0 (A) and 8 (B) days, and in the 
format ‘cateto’ kept at 0 (C) and 8 (D) days under refrigeration at 5 ± 2 ° C). 
UFRPE/UAST, Serra Talhada-PE, 2012. 
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Figura 3. Aparência global de ‘minimacaxeiras’ processadas em formatos ‘rubiene’ e 
‘cateto’, torneados por 1 ( -●- ); 2 (-■-) e 3 (-∆-) minutos. A linha tracejada indica o 
limite de aceitação. (Overall appearance of ‘minicassavas’ processed ‘rubiene’ and 
‘cateto’ formats, turned by 1 (- ● -), 2 (- ■ -) and 3 (-∆-) minutes. The dashed line 
indicates the limit of acceptance). UFRPE/UAST, Serra Talhada-PE, 2012. 
 


