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Introdução 

O Nim (Azadirachta indica) é uma planta 
pertencente à família das Meliáceas, originária da 
Índia, e seus extratos são amplamente utilizados na 
medicina popular como antisséptico, vermífugo, 
contraceptivo e no tratamento de várias moléstias

1
. 

Muitos compostos já foram isolados da árvore do 
Nim. Dentre eles, o limonóide ou tetranatriterpenóide 
azadractina é considerado o mais importante 
principio ativo do ponto de vista entomológico

2
. Um 

aspecto importante a ser levado em consideração, é 
que dependendo do local de origem, idade das 
sementes e solvente utilizado na extração do óleo, 
podem ocasionar variações nos teores do princípio 
ativo e na sua atividade biológica

3
. 

Com a busca por produtos sustentáveis, o óleo de 
Nim se destaca por suas várias propriedades. 
Diante disso o presente trabalho tem como objetivo 
estudar as propriedades físico-químicas e o 
comportamento térmico do óleo de Nim comercial 
da espécie Azadirachta indica. 

Resultados e Discussão 

As amostras do óleo de Nim foram adquiridas no 
Comércio de Campo Grande-MS da espécie 
Azadirachta indica. As determinações físico-
químicas do óleo de Nim comercial foram realizadas 
de acordo com as normas técnicas do Instituto 
Adolfo Lutz e estão representadas na tabela 1. 
Todas as análises foram feitas em triplicata. 
 

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos óleo de Nim. 

Propriedades Valores 

Densidade 0,92 ± 0.16 

Índice de refração 1,462 ± 0,01 

Índice de acidez 6,15 ± 0,05 

Índice de peróxido (mEqO2/Kg) 8,34 ± 0,20 

Índice de iodo (g I2/100g) 64,99 ± 0,18 

Índice de saponificação (mg KOH/g 
óleo) 

168,38 ± 1,27 

 

Observou-se que os valores encontrados para os 

parâmetros físico-químicos do óleo de Nim 

comercial, exceto índice de refração e densidade, 

são distintos dos valores encontrados na literatura
4
. 

O alto valor encontrado no índice de acidez reflete 

que o óleo analisado está sofrendo processo de 

oxidação.  

A curva TG/DTG apresentada na Figura 1 

representa o comportamento térmico do óleo de Nim 

comercial. Observam-se três perdas de massa: a 1ª 

em baixa temperatura é associada à perda de 

compostos voláteis e a 2º e 3ª, em temperaturas 

mais altas, associada com a queima da matéria 

orgânica. 

Figura 1. TG/DTG do óleo de Nim comercial da 

espécie Azadirachta indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

As análises do óleo de Nim comercial (tab. 1) 

mostram que o produto apresenta parâmetros de 

qualidade fora do especificado, e isto se deve 

provavelmente ao longo período de conservação do 

produto em prateleira. O rótulo não fornece 

informações sobre presença de antioxidantes no 

óleo para retardar processo de degradação oxidativa 

do produto. Dados TG/DTG serão complementados 

com dados de DSC para que correlações com 

Parâmetros Físico-Químicos possam ser avaliados 

e novas metodologias de análise propóstas. 
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