


1. Quem Somos



A Total Neem

A Total Neem, fundada em 2009, tem como foco a prestação de

serviços de assessoria em Agronegócio, oferecendo serviços e

produtos na cultura de plantio do Neem Indiano (Azadirachta

Indica A.Juss). Somos uma empresa que se propõe a ser

referência em Neem Indiano, uma vez que almeja ir além da

plantação e aproveitamento total da árvore, fazendo também a

gestão de todas as etapas de processamento e comercialização

das folhas, flores, frutos, sementes, casca, resina, madeira e raiz

com excelência e sustentabilidade.
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Excelência e Sustentabilidade

Missão

Prover à sociedade 
produtos de 
qualidade, 
ecologicamente 
sustentáveis, 
provenientes de 
Neem Indiano.

Visão

Colaborar com a 
sustentabilidade do 
planeta, sendo 
reconhecida como 
referência em 
produtos de Neem 
Indiano.

Valores

Desenvolvimento 
Social; Respeito 
pelo planeta; 
Integridade e 
Honestidade; 
Desenvolvimento 
Sustentável
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Nossas Árvores
Iniciamos nossa plantação no segundo semestre de 2010, com 40 mil mudas 
adquiridas em Araguari- MG



2. O Neem



O Neem possui uma grande variedade de 
produtos derivados com múltiplas 
possíveis aplicações.

Agricultura e Pecuária

O Pó de Neem utilizado 
especialmente na pecuária e 
agricultura, combatendo mais de 
400 tipos de insetos, parasitas e 
pragas, somados as  propriedades 
concentradas do Óleo de Neem 
como BioProtetores inseticidas, 
carrapaticidas e fungicidas e a 
Torta de Neem usada no controle 
de nematóides (vermes), fungos e 
doenças do solo, melhorando o 
enraizamento da planta, inclusive 
as caseiras, deixando-a saudável e 
sadia.

Medicina Veterinária

Utilizado no combate e controle 
de pulgas, sarnas, carrapatos, 
fungos, ácaros, moscas, vermes, 
bernes, contidos nos princípios 
ativos das folhas, flores, frutos e 
sementes do Neem em seu 
principal agente “Azadirachtina” 
com toxicidade zero, disponíveis 
no Pó, Óleo e Torta de Neem, 
excelente para animas caseiros 
(cachorros, gatos...), equinos, 
suínos e gados, reduzindo 
estresse dos animais e 
proporcionando maior equilíbrio a 
natureza.
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Medicina Humana

O Chá de Neem é recomendado 
para aliviar dores de cabeça, para 
prevenção e tratamento de 
distúrbios digestivos, enxaquecas, 
hemorróidas, má circulação, 
hipertensão, colesterol, cálculos 
renais, malária, obesidade, 
problemas imunológicos e gota.  
Doses orais, reduzem 
significativamente a necessidade 
de insulina requisitadas nos 
diabéticos não-insulinos 
dependentes.  O Óleo de Neem 
proporciona alívio às contusões, 
dores nas articulações, 
reumatismos, gengivas 
sangrentas, picadas de insetos, 
aftas, dor de ouvido, herpes, 
artrose, verrugas, espinhas, acnes, 
psoríase, queimaduras, abscessos, 
hemorroidas, micose na unha, 
manchas e câncer de pele.

Cosmética e Higiene Pessoal

O Pó, Óleo e Casca de Neem 
possuem alto poder de cicatrização, 
atuando sobre verrugas, 
caspa(psoríase), assaduras e certos 
fungos, auxiliando na queda de 
cabelo, oleosidade e prevenção à 
calvície, regenera o couro cabeludo, 
contrai os poros dilatados 
controlando a oleosidade da pele, 
combate o tártaro e gengivite, 
especialmente com a Casca de 
Neem, possuidora de 14% de tanino.
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Nossos Produtos
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Nossos Produtos
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Suplemento Nutricional para Pets
100% bioprotetor “bioinseticida” e repelente natural com 
resultados extremamente benéficos para os 
animalzinhos.  Combate e controla mais de 400 tipos de 
insetos, parasitas e pragas.
• Rico em proteína vegetal. 
• Redutor de problemas bucais e dentários. 
• Purificador do sangue, e gastrointestinal. 
• Poderoso antioxidante e antiparasitícida.
sem conservantes, corantes, transgênicos, sem glúten.

Tamanho Disponível: 50g



Nossos Produtos
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Pó do Neem
100% bioprotetor “bioinseticida” e repelente 
natural com resultados extremamente 
benéficos para agropecuária, agricultura e 
humanos.  Combate e controla mais de 400 
tipos de insetos, parasitas e pragas.

Tamanhos Disponíveis: 0,5kg | 1kg | 5kg | 20kg



Nossos Produtos
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Óleo do Neem
Concentrado 100% bioprotetor “bioinseticida” e 
repelente natural com resultados extremamente 
benéficos para agropecuária, agricultura e 
humanos.  Combate e controla mais de 400 
tipos de insetos, parasitas e pragas.

Tamanhos Disponíveis: 1lt | 5lt | 60lt



Nossos Produtos
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Torta do Neem
Adubo orgânico com efeitos efetivos como 
defensivo agrícola.  Combate e controla 
nematóides (vermes), fungos e doenças do 
solo, melhora o enraizamento das plantas.

Tamanhos Disponíveis: 1kg | 5kg | 20kg



Entregas em 
todo o Brasil

+55 (34) 98721-1215 +55 (11) 99239-8995 

contato@totalneem.com

www.totalneem.com

Fazenda Capivara-Espigão do Café - cx.postal 

09, 38185-000, Tapira, MG
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