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Introdução 
O Noni, conhecido como Morinda citrifolia, é uma fruta oriunda do sudeste da Ásia que foi introduzida no Brasil como 
uma matéria-prima com apelo comercial devido a todas as características benéficas a ele atribuídas e os benefícios 
relacionados ao seu consumo1, porém a ANVISA2 não permite sua comercialização para consumo. O objetivo do 
trabalho foi produzir uma farinha do noni sem perda dos principais constituintes químicos.       

Metodologia 
• Os frutos foram higienizados em uma solução de hipoclorito de sódio à 5% e depois em água corrente; 

• Três partes da polpa da fruta sem sementes foram pesadas e levadas para estufa de aquecimento à 105 ºC;  

• Depois de 2 horas o material foi retirado do aquecimento e pesado na balança analítica;  

• O material foi colocado novamente na estufa e após 60 minutos pesado novamente. O procedimento foi realizado 
até peso constante;  

• Gerou-se o gráfico de desidratação do Noni.  
. 

Resultados e Discussão 
Na tabela 1 observamos as amostras de noni pesadas de acordo com o tempo de aquecimento até adquirir peso 
constante.   

Tabela 1. Relação da massa por tempo de aquecimento 

 

 

 

 

Ao analisarmos em termos percentuais a desidratação verificamos que nas duas primeiras horas ocorre a maior 

perda de água, aproximadamente 85%. O experimento foi realizado em triplicata e observamos, que mesmo com 

massas diferentes, as variações de todos são semelhantes conforme observado no Gráfico 1. A partir da curva de 

secagem verificamos que o melhor temo de secagem fica entre 120 a 240 minutos.  Sabendo desse tempo de secagem, 

realizamos a produção da farinha da polpa do Noni usando um período de aquecimento na estuda de 180 minutos. 

Após a secagem o material apresentou uma textura crocante e facilmente quebradiça. O material foi triturado no 

liquidificador e posteriormente passado em uma peneira para uniformização da granulometria. 

  

Gráfico 1. Curva de aquecimento      Figura 1. Farinha do Noni 

                           
 

Considerações Finais 
A pesquisa proporcionou descobrir o melhor tempo de desidratação do noni, 120a 240 minutos, e verificar que o mesmo 
apresenta uma composição de aproximadamente 85% de água. A partir da farinha produzida será possível realizar 
uma diversidade de análises químicas, devido o seu prolongado tempo de meia vida, diferentemente do fruto in natura, 
que após um pequeno intervalo de dias está em total decomposição. 
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    Tempo 
Peso (g) 

0 120min 180min 240min 300min 

Teste 1 1,378  0,212 0,198 0,196 0,195 

Teste 2 1,846 0,299 0,245 0,242 0,240 

Teste 3 1,01 0,159 0,155 0,154 0,154 

(%) de Massa 

t(min) 
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