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Palavras Chave: óleo de Nim e Azadirachta indica. 

Introdução 

O Nim é uma árvore milenar, nativa da Índia, que 
vem sendo utilizada há séculos para os mais 
variados fins. As aplicações potenciais são 
direcionadas para usos farmacêuticos, veterinários, 
agropecuários, meio ambiente, entre outros
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O óleo de Nim possui mais de 150 substâncias, e 
25 dessas moléculas possuem comprovada 
atividade biológica. O princípio ativo mais 
importante estudado é o tetranotriterpenóide 
azadiractina
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. As substâncias bioativas do Nim 

estão em maior concentração nas sementes, e 
podem ser facilmente obtidas por meio de 
processos de extração em água e/ou solventes 
orgânicos. 
 
O grande potencial para exploração agropecuária, 
medicinal e industrial das substâncias justifica o 
desenvolvimento de metodologias analíticas para o 
controle da qualidade dos óleos e/ou análise da 
integralidade dos constituintes. As informações 
científicas, sobre a composição do óleo dos Nims 
comerciais são quase inexistentes no Brasil. Desta 
forma, objetivou-se realizar o estudo para obter 
essa e outras informações de interesse. 

Resultados e Discussão 

A composição de ácidos graxos (Tabela 1) obtida 
foi equivalente ao descrito na literatura
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Tabela 1. Composição do óleo de Nim indiano em 
ácidos graxos. 

Ácidos graxos Número de 

carbonos e 

de duplas 

ligações 

Percentagem do 

total 

Saturados       35,6 

Ácido palmítico C16:0 15,9 ± 0,25 

Ácido esteárico C18:0 19,7 ± 0,11 

Monoinsaturados       39,6 

Ácido oleico C18:1 39,6 ± 0,08 

Poliinsaturados       15,2 

Ácido linoléico C18:2 15,2 ± 0,19 

 

 
O perfil cromatográfico apresentado na Figura 2(a) 
evidencia que o óleo comercial de Nim da espécie 
Azadirachta indica apresentou composição 
semelhante ao descrito na literatura. No espectro 
do UV/Vis, figura 2(b) pode-se observar 
absorbância característica de oxidação do óleo em 
torno de 232 nm (dienos conjugados) e 270 nm 
(trienos conjugados).  

 

 

Figura 2. (a) Cromatograma (HRGC-FID) obtido 
para o óleo comercial de Nim da espécie 
Azadirachta indica. Coluna LM-5 (5% fenil, 95% 

polidimetilssiloxano), 100m x 250 m x 0,20m. 
Fluxo de gás de arraste (H2) = 0,8mL/min. (b) 
Espectro UV-Vis do óleo de Nim. 

 
Outros testes serão realizados para obter maiores 
informações sobre o comportamento desses óleos 
e, consequentemente, melhorar a estabilização dos 
mesmos. 

Conclusões 

As técnicas utilizadas para o estudo da composição 

do óleo de Nim mostraram-se adequadas, rápidas e 

de baixo custo. A composição de ácidos graxos 

caracterizou o óleo de Nim como oleaginosa típica. 

Os produtos de oxidação do óleo (dienos e trienos 

conjugados) estão relacionados com a presença 

dos ácidos graxos insaturados. 
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