
1- Os Benefícios do Óleo de Neem 
Os benefícios do óleo de Neem são debatidos em vários nichos diferentes, 

desde agricultores até a indústria farmacêutica, a extensão de suas 

propriedades ainda é um objeto para estudos mais detalhados, mas podemos 

enumerar cinco de suas ações eficazes, ex: 

1. É um inseticida natural eficiente no combate as pragas. 

2. Propriedades anti-bactericidas. 

3. Propriedades anti-viróticas 

4. Propriedades fungicidas  

5. Utilizado como vermífugo 

 

Os grandes pesquisadores ao analisarem as diversas culturas de plantas, 

constataram que a Azadirachta Indica era a única que não era afetada pelas 

pragas, as propriedades no neem foram estudadas, e o que os indianos já 

conheciam a milênios, a ciência ocidental confirmou como fato cientifico. 

Foram descobertos vários princípios ativos que podem ser benéficos para o 

uso humano, vamos conhecê-los? 

 



 

2- A Origem do Óleo de Neem 

O Óleo é extraído da Azadirachta Indica, encontrada na região árida do 

subcontinente indiano, suas folhas são vistosas e o seu fruto ganha uma 

coloração amarelada quando madura, das amêndoas do neem adquirimos a 

substância oleosa da cor oliva. 

Há controversas sobre a sua descoberta, embora a historiografia registre relatos 

de 2000 anos de sua utilização, os monges indianos já utilizavam as suas folhas 

para fins medicinais, outras culturas do oriente usavam as suas folhas para 

emulsão de chás. 

No Brasil as pesquisas se iniciaram no ano de 1986, as primeiras mudas da 

arvore foram plantadas em Santa Catarina pela UFSC e os primeiros resultados 

já foram aproveitados no mesmo ano pela indústria farmacêutica em caráter 

experimental. A empresa alemã GTZ, pioneira no desenvolvimento de 

inseticidas não tóxicos, também ajudou em pesquisas no Brasil. 

 



3- Modo de preparo 

 

Meus queridos leitores, não há mistérios no preparo do óleo de neem, os 

processos podem ser um tanto complexos para quem inicia essa jornada, 

embora não seja um bicho de sete cabeças. Tenham em mãos no mínimo  

1kg de sementes de neem, um pilão para o processo de trituração das 

amêndoas e o principal, a sua paciência, observem os processos de 

criação do óleo do neem em seis estágios: 

• Sementes de neem que podem ser encontradas em ervários 

• Um pilão para triturar as amêndoas 

• Adicionar sementes ao triturador, realizar todo o procedimento 

com muita paciência até remover as cascas 

•  Triturar as amêndoas até atingir um estágio de pasta 

• Através dessa pasta adquirimos o nosso óleo de neem 

• Deixar a pasta descansar por algumas horas até o óleo descer  



  

4-Pontos de vendas 
 

Existem muitos pontos de venda que comercializam o óleo de neem, é 

possível adquirir o produto em supermercados, ervários, comércios 

direcionados para jardinagem e as lojas virtuais que facilitam em 

muito as nossas vidas, vejam alguns exemplos abaixo:  

 

Apesar de pouco explorado, o mercado do óleo de neem apresenta alguma 

variedade de marcas e segmentações a depender do nicho do cliente. 

 Existe o óleo de neem com água já diluída e borrifador para a pulverização de 

sua horta, existem invólucros com conta gotas e as embalagens convencionais, 

cujo conteúdo você terá que fraccionar dependendo da sua demanda. 

 

  



5- Modo de uso 

 O uso do óleo de neem para fins diversos tem sido um debate muito amplo entre 

profissionais da agricultura e até mesmo do usuário eventual que apenas quer 

salvar a sua horta, por ser biodegradável e não causar grandes danos ao meio 

ambiente, o óleo pode ser utilizado em plantas, animais de pequeno e grande 

porte, tudo vai depender da quantidade a ser aplicada. 

• Em plantas o recomendado é usar de 3ml a 4ml por 1 litro de água. 

• Em animais de pequeno/médio porte, ex: Cães e gatos, é prudente usar 

de 10ml a 20ml a cada 1 litro d'agua. 

• Animais de grande porte a depender do tamanho e peso podemos ter a 

utilização de 40ml a cada 1 litro d'agua. 

• O produto deve ser aplicado duas vezes por semana, sempre no final da 

tarde, pois o óleo de neem é foto sensível, sua ação pode ser atenuada em 

contato com os raios de sol. 

• A melhor forma de utilizar o óleo de neem é através de um borrifador, 

proporcionando uma aplicação mais assertiva e contempladora na horta. 



• No exemplo acima podemos observar o conteúdo do óleo de neem 

adicionado a uma quantidade adequada de água, pronto para utilização 

ou armazenamento em locais frescos sem a intervenção dos raios solares. 

                         No exemplo abaixo observamos a solução de agua adicionada 

                  ao conteúdo do óleo de neem pronto para o uso em sua horta. 



 

6- O uso em hortas domésticas e 

orgânicas 

 

Existe aquele medo natural de usar o óleo de neem, talvez por associar a 

inseticidas tóxicos e com propriedades sintéticas, sua composição é 100% 

natural e pode ser utilizado na sua horta, seja ela doméstica ou orgânica, mas é 

claro, existem diferenças pontuais que vocês precisam conhecer. 

Nas hortas orgânicas não encontramos uso de agrotóxicos, as sementes são 

naturais e os frutos da terra são mais saudáveis, mesmo os substratos orgânicos 

sendo industrializados, que é o caso do VidaVerde, Solomax, Biomix e outros, 

talvez a única questão de quem investe trabalho em hortas orgânicas, seja o não 

uso de inseticidas tóxicos, o que pode causar a infestação de pulgões, larvas, 

insetos, parasitas, vaquinha, lagartas, mosca branca, muchadeira, burrinho, 

traça, cochonilha, besouros, trips e a requeima, todos com potencial de acabar 

em poucos dias com o que você precisou de meses para cultivar. 

O óleo vai agir nos organismos desses parasitas e esterilizar os insetos adultos 

no momento da ingestão, o que vai impedi-los de procurar o alimento, suas 

metamorfoses serão atrasadas, pois o óleo de neem estará espalhado por toda a 
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extensão da horta, inibindo-os de se alimentarem, causando-lhes a morte por 

evitar os seus alimentos naturais revestidos pelo óleo de neem. 

Não se deve pulverizar óleo de neem em plantas ou arvores frutíferas que estão 

florindo, pois espanta os polinizadores e impede o crescimento dos frutos, e isso 

é válido para as hortas domésticas. 

O conceito de hortas orgânicas e domésticas se confundem, pois em meu 

próprio apartamento eu posso ter uma mini horta orgânica e utilizar a 

quantidade do óleo de neem adequada para a minha demanda, o espaço para o 

cultivo e os seus objetivos vão determinar o tipo de uso. 

 

• As hortas domésticas requerem um espaço menor, são menos atacadas 

por pragas rastejantes, afinal, morar em áreas urbanas facilita um pouco 

nesse quesito, o que não impede de ter infestação por insetos voadores 

que se alimentam da sua cultura. 

• As hortas orgânicas dispostas num grande espaço de terra e demarcada 

por canteiros, são mais expostas as pragas e intemperes climáticas que 

podem trazer parasitas para a sua horta e até mesmo atrapalhar o processo 

de pulverização das plantas com o óleo de neem. 

 

 

7.   Os impactos ambientais do 

óleo de neem 

 
Apesar de todas as benesses oferecidas pelo óleo de neem, existem 

alguns malefícios que ele pode causar ao nosso meio ambiente por 

ser uma espécie intrusa, o óleo pode inibir o desenvolvimento de 

arvores em período frutífero, por isso não é recomendado usar nessa 

situação, algumas espécies de abelhas podem ser afetadas em suas 

funções de polinização, outras espécies de arvores próximas ao 

Azadirachta Indica podem ter os seus desenvolvimentos afetados. 

Assim como os eucaliptos que são plantados isoladamente para não 

afetar o lençol freático e deixar a terra infértil, a árvore de neem 

também é uma cultura plantada em locais específicos. 



 


