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A importância de árvores

• proteção do clima

uma árvore grande produce 11 000 litros de oxigénio por dia,  

suficiente para a respiração de 26 pessoas
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• florestas são o maior depósito de dióxido de 
carbono  no mundo

• produção de oxigénio 

• evaporação de água  (nuvens, menos quente na 
floresta, efeito refrigerante para o mundo inteiro)

• depósito e filtração de água 

• filtragem de poeira

• proteção contra erosão por água e vento
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• habitat para animais e plantas (60% de todas as 
espécies)

• vivem em simbiose com outras criaturas da terra

• fornecem fruta comestível

• fornecem madeira, para fazer móveis, lenha, papel, 
carvão

• dão sombra, proteção contra barulho, recreação
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• cada 3-4 sec desaparece uma área de floresta do 
tamanho dum campo de futebol no mundo

• sobretudo clandestino – em Indonesia a plantação de 
palmeiras (exigência de óleo de palma), em Brasil a 
plantação de soja ou de pastagem (consumo elevado
de carne, crescimento da população)
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Descrição dos paises segundo a dimensão do desflorestamento 1990-2000
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Perigos do desmatamento
- a temperatura vai subir e o clima vai mudar-se 
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• aquecimento da Terra (nos 100 anos passado 0,07°
nos anos que veêm 4 até 5°)

---→ o gelo dos polos e dos glaciares  vai meltar   
---→ subida do nível do mar
---→ mais inundações
---→ paises inteiros e ilhas vão desaparecer

• milhões de espécies de plantas e animais vão 
desaparecer, a biodiversidade vai reduzir-se

• a circulação  global da água vai ser perturbada
-→mais tempestades 

• muitas pessoas vão perder o seu habitat 

• culturas seculares vão desaparecer
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Há soluções?
• medida mais importante é a preservação das florestas
• redução da produção de carvão de madeira
• a redução do gasto de energia fóssil
• a reflorestação (precisa de séculos)

iniciativas: 
• estatais: Conferências de clima desde 1992

UNEP: plantar 1 bilhão  de árvores por ano em                
todo o  mundo
Nova Zelandia: plantação de 70 000 árvores por  
ano com escolas 

• non-estatais:
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Não podemos desistir, nem ficar cansados. 
Estamos em dívida com as gerações de criaturas atuais
e futuras de levantar-nos e de andar.

plantava 30 milhões de  árvores em 30 anos em Quênia
„movimento do cinto verde“
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• ONG Plant for the planet
em 2007, Felix, um rapaz alemão de 10 anos          
teve de fazer uma apresentação oral sobre a 
mudança de clima na escola

ideia: crianças poderiam ajudar de mudar a 
situação do mundo e plantar 1 milhão de  
árvores cada qual no seu país
depois de 3 anos 1 milhão de árvores foi 
plantado na Alemanha

10 anos mais tarde a ONG tem 130 colaboradores e 
70.000 membros em 67 paises, gerencia a campagna
da UN e está a reflorestar 22.500  hectares de 
floresta destruida na peninsula Yucatán em Mexikao.

www.plant-for–the-planet.org
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100 000 crianças em todo o mundo
plantaram mais do que 15 bilhões de árvores em 10 anos
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Nô lanta!
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Khaya senegalensis

Fam:       Meliaceae

Nome:    Bissilon, Mahagony

Habitat:  savana de Africa occidental, 

Senegal até Sudão
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Khaya senegalensis

• Altura:  15-40m, grande copa, uma das árvores

maiores da savana, cresce muito depressa,

frequentemente usada para combater a 

desertificação, na altura

colonial plantada ao longo

de estradas como

avenidas

• Tronco: fissurado
cor de prata; em baixo
da casca vermelho intenso,        
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Khaya senegalensis

• Folhas: cor verde-clara, de forma oval, geminadas, 
6-8 pares fixadas a petiolos compridos, crescem no
fim do ramo como um pequeno buquê,
normalmente sempre verde
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Khaya senegalensis

• Flores: aparecem no fim do ramo entre as folhas como

uma roseta no início da altura seca, pequenas, 

brancas, cheiro muito agradável, abelhas fazem a 

fecundação

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



Khaya senegalensis

• Fruta: grande, redondo, diametro de 4cm, abre-se em 4           
partes, contem a volta de 50 sementes, embrulhada
como de papel, caroço muito amargo, branco, em dose        
alta tóxico e usado como veneno de flecha ou pedaços
da casca para envenenar peixe
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Khaya senegalensis

• Uso: madeira muito dura, resistente contra fogo e contra    

insetos (menos contra termitas), construção de 
mobilário, canoas, pilão

casca para tingir couro

ramos e sementes como comida dos animais, mesmo

que sejam muito amargos

pequenos ramos como escova de dentes

cinza para a conservação de milho nos recipientes de  
reserva
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Khaya senegalensis

• Uso medicinal:     sobretudo a casca do tronco

usada em Africa Ocidental sobretudo

como tónico amargo e contra febre

(de modo a conservar a vida da árvore, 

sempre tirar  a casca   dos ramos e de 

um lado apena, nunca do tronco principal) Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



Efeito das substâncias ativas

Flavonóides Fenóis

• contra bactérias, virus, alguns protozóides anti-inflamatório

• antiinflamatório

• antialérgico

• antiasmático ( quercetin = bronchodialatator) Taninos

• antioxidante efeito adstringente  na mucosa (diarreia),      

dificultam a resorpção no intestino

efeito adstringente na pele (germicido)

Saponinas

• diurético

• contra agentes infeciosos Glicosídeos

• tónico efeito ao coração (desaceleração do pulso)

• ajudam ao metabolismo

• mucolítico

Alcalóides

• efeito semelhante aos neurotransmitter, efeito ao sistema nervosoDra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



Khaya senegalensis

Substâncias ativas: saponinas, tanninas, fenol

Atividade farmacológica do decoto da casca: 
efeito estimulante, tónico
anti-nausea
anti-inflamatório
anti-micróbio
antelmíntico
anti-palúdico

Indicações: febre, paludismo, anemia, fraqueza crônica,  

doenças da pele, furúnculos, feridas

doenças gastrointestinais, vermes

doenças venéreas
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Khaya senegalensis

Folhas: dor de cabeça, paludismo, febre, amenoreia,       

lumbago, icterícia, reumatismo

Preparação: decoto, banho (no caso de doenças da pele)

Dosagem: ferver 30g da casca num litro de água e beber   

várias vezes durante o dia 

Efeito negativo: não há

tem também um grande valor na medicina veterinária
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Parkia biglobosa

• Fam:     Fabaceae
• Nome:   Faroba, African locust bean, Néré
• Habitat: savana de Africa ocidental

tem a silhueta típica de guarda-chuva
• Altura:    até 20m, sempre verde, cresce depressa

• Tronco: baixo, casca com estrias longitudinais, ramos fortes
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Parkia biglobosa

• Folhas: comprimento 30 cm, alternando, cada folha única é           
composta de até 30 pares de  folinhas

• Flores:  tempo de seca, sempre geminados (biglobosa!),            
pendurando a um caule comprido, diametro 4 cm, 
primeiro verde, depois vermelho, parece como feltro
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Parkia biglobosa

• Fruta: fecundação por morcegos, desenvolvimento de vagens
compridos, com sementes encaixadas numa polpa
amarela
polpa contem 29% de proteina, 60% de açúcar, muito
vitamina C
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Parkia biglobosa

• Uso:

árvore: sombra, melhoramento do solo, bem para a  cultivação  
mista com  milho em baixo

folhas novas → bom legume
flores novas → juntar na salada

polpa → bom para preparar uma bebida, ligeiramente        
laxante

sementes
- fervidas e fermentadas → Soumbala, Netetu, (Kunka)   

contem 35% de proteina, 29% de gordura e Vitamina B2
- secadas e torradas como substituto de café
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Parkia biglobosa

casca da vagem → para fazer pedras de construção 

vagens                → comidas dos animais

ramos                  → lenha, não resistente contra insetos 

• Uso medicinal:
Substâncias ativas: esteróides, taninas, fenól, flavonóides,

alcalóides, saponinas
Atividade farmacológica: antimicróbio

antiplasmódio
antelmíntico
antioxidante
antidiabético
antihipertensivo
antiinflamatório
analgésico
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Parkia biglobosa

parte usada: sobretudo a casca
Indicações: paludismo

doenças gastrointestinais, parasitas
doenças pulmonais, bronquite, pneumonia
doenças venéreas
tensão alta
diabete
doenças da pele, feridas

Dosagem:     fazer uma decocção da casca
chá das folhas contra hipertensão
comer a polpa tem um efeito antiparasitário

Efeitos negativos: frutos não maduros podem provocar
diarreia grave, vomito, na gravidez aborto
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Combretum micranthum

• Fam:      Combretaceae

• Nome:    Buca, Kinkeliba (significa: árvore de saúde)

• Habitat: África ocidental, savana
• Altura:   arbusto de 3m, indicador de solo de má qualidade

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



Combretum micranthum

• Ramos: vermelho-castanho, fortes
• Folha:   oval, pontiagudo, verde a laranja, perdem-se 
• Flor:      branco, espigas de flores, florescimento na                  

segunda metade da altura seca,  no momento do              
crescimento
das folhas
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Combretum micranthum

• Fruto: sementes com 4 asas

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



Combretum micranthum
• Uso: ramos: comida dos animais, para mobilário

folhas: muito divulgado para a preparação de chá, como
tónico geral ou como substituto de chá preto de 
parmanha ou durante o jejum
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Combretum micranthum

• Uso medicinal:  parte usada:  sobretudo as folhas

Substâncias ativas: flavonoïdes, taninos, combrétinos

Atividade farmacológica: anti-inflamatório, antiviral, anti-
micróbio, antifungo, tónico,           
antifebril, antioxidante, diurético
anti-diarreia, colagogo,  
ligeiramente anti-diabético e

anti- hipertensivo
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Combretum micranthum

Indicação: prevenção de paludismo, cansaço
diurético
mastigar as folhas frescas contra dor de barriga e     
diarreia
crença que se perde de peso e parece eficaz como
desintoxicante

Dosagem: derramar 1 litro de água a ferver sobre uma mão
cheia de folhas, deixar repousar 15min, depois beber
decoto das raízes: contra dracontiase

Contraindicação: durante a gravidez e amamentação,     
crianças com menos de 2 anos
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Terminalia macroptera

• Fam:     Combretaceae

• Nome:   Pó di massite, Kulembé, franc: Badamier

• Habitat: savana África Ocidental
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Terminalia macroptera

• Altura: até 12 m
• Tronco: casca cinzenta,

abaixo amarelo, com
estrias profundas
longitudinais

• Folha:  grande, até 30cm
ondulada oval, dispostas em forma espiral, nervura
marcada

• Flores: espigas com muitas florinhas pequenas, florescimento
na segunda parte da altura seca pouco antes das folhas
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Terminalia macroptera

• Semente: forma eliptica com asas
• a volta, permanece durante
• muito tempo na árvore
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Terminalia macroptera

• Uso
casca:     corante amarelo- castanho, perfume
folhas:    corante preto, tinta, comida de animais, também

de pessoas em alturas de fome
madeira: resistente contra termites, dificil de trabalhar,      

carpintaria, pirogue, colmeias, carbão, perfume

• Uso medicinal
Substâncias ativas: quercetin, isoorientin, tanino,   

mucilago, terflavino A, esteróides, acido
clorogénico

Atividade farmacológica: antibacteriano
(Campylobacter, Neisseria gon., Staph.aureus, 
Candida albicans) diuretico, laxante
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Terminalia macroptera

Partes usadas: raízes, folhas

Indicações: doenças infeciosas
doenças venéreas
hepatite, pneumonia
disenteria, gastrite (helicobacter pylori)

casca: cicatrizante para feridas
raiz: impotência, esterilidade feminina

afrodisíaco, escoamento
problemas urinais na gravidez, tónico

Dosagem:  decoto da raíz

Efeito tóxico: desconhecido
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Moringa oleífera

Fam:    Moringaceae
Nome: árvore de   

Moringa

Neverdie

Nené badaji
Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 

TABANKA



Origem:
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há 13 variedades
de Moringa

Moringa

stenopetala

cresce em África
oriental

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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Uso:

• nutrição
• saúde humana
• purificação da água

• pasto
• aceleração do crescimento

de plantas

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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• uso na nutrição

quase todas as partes da planta Moringa têm um valor
nutricional

• folhas

• vagens

• sementes

• flores

• raízes
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as folhas
contêm

• vitaminas

• proteínas

• minerais

em grande

quantidade!
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folhas minúsculas -
benefícios enormes

Gram-for-gram comparison of nutritional data1

2 vezes a Proteína de                          

Iogurte

3 vezes o Potássio de 

bananas

4 vezes o Cálcio de

leite

4 vezes a Vitamina A de 

cenouras

7 vezes a Vitamina C de                      

laranjas
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É como se cultivassem multivitaminas
à porta da sua casa

Zinco

Vitamina A
Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B3

Vitamina C

Cálcio
Cromo

Cobre
Ferro

Magnésio

Mangano

Fósforo
Potássio

Proteina
Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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Proteína

é raro para uma
planta, mas as 
folhas de Moringa
contêm todos os
amino-ácidos
essenciais…..

...para construir corpos fortes,
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Moringa contém também

argenina e histidina —

dois amino-ácidos
especialmente

importantes para 
crianças
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as vagens também podem ser utilizadas para
a alimentação

• vagens
verdes

• sementes
das vagens
mais velhas

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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Moringa pode resolver problemas da nutrição

• deficiência de macronutrientes (desnutrição, fome) 

• deficiência de micronutrientes (má nutrição, fome oculta)
falta de proteína
excesso de  carboidratos muito refinados
falta de fruta e legumes (→ falta de vitaminas e minerais)

consequências: doenças da civilização
(p.ex. obesidade, 
hipertensão, diabete)  
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Desnutrição
Moringa

Malnutrition map13
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estudos de Senegal, Burkina 
Faso, Uganda (Fuglie, 1998, 
Dhakar 2011, Kasolo 2010, 
Zongo 2013)

o suplemento de Moringa em
pó tem bom efeito no 
tratamento da desnutrição

Moringa
como medida curativa

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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• as mulheres grávidas
recuperaram da anemia 
depressa e tiveram bebês
com um peso de 
nascimento elevado

• o leite materno aumentou

• os bebês mantiveram ou
aumentaram o peso e o seu
estado de saúde melhorou

• entre 6 e 59 meses a  
combinação com papa de 
mancarra seria uma
comida equilibrada

Source: 2

resultados

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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Folhas de Moringa podem-se usar cru como
salada, cozido como espinafre ou em pó

misturado nos pratos

sobretudo em casos de …
• mulheres grávidas

• mulheres que amamentam

• crianças desnutridas

• fase da recuperação duma doença grave ou

durante uma doença crônica

(p.ex. SIDA, tuberculose, cancro)

dosagem: 1 colherinha bem cheia 3 vezes por dia

efeitos negativos:não há
Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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Moringa - um método eficaz para a 
segurança alimentar

como medida preventiva pessoal para a promoção da saúde

todas as casas,
todas as escolas, 
todos os Centros de Saúde

deveriam plantar e usar árvores de Moringa!

cada pessoa deveria comer Moringa 1 até 2 vezes por semana

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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• uso na medicina

substâncias ativas nas folhas e vagens

antioxidantes
polifénois
flavonóides
glucosinolates
carotinóides
saponinas
tanino
alcalóides

teor dos antinutrientes muito baixo

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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Atividade farmacológica

• protecção de tecidos
efeito hepatoprotetivo (serve para a redução
da hepatotoxicidade durante certas terapias)
proteção da pele

• analgésico
• antianémico
• antiinflamatório (→ doenças inflamatórias crônicas)
• antibiótico (→infeção bacteriana e tuberculose)
• antiúlcero
• antiasmático
• antioxidante (→ redução do risco de doenças

cardiovasculares e de cancro
• antidiabético

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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Dosagem:

diabete tipo 2:   1-3 colherinhas bem cheias de Moringa em pó
por dia, ou
mastigar 1 semente branca 3 vezes por dia

sob controle da taxa de glicemia!

doença crônicas como tuberculose, SIDA:
1-3 colherinhas bem cheias de Moringa em pó 
por dia

hipertensão arterial: 1-3 colherinhas bem cheias de Moringa 
em pó por dia

controlar a tensão arterial!

doenças causadas por bactérias ou fungos para  apoiar 
ao antibiótico:

1-3 colherinhas bem cheias de Moringa em pó 
por dia

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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uso recomendado pelo grupo de medicina
natural de GB

na farmácia de medicina natural:  pó di anemia

recomendado como auto-ajuda nas tabankas:  

constipação → chá de flores de Moringa

dor de olho →sumo das folhas de Moringa

limpeza de feridas → áqua das flores de Moringa

dor de dente → usar o cavaco fresco

Efeito secundário: não há
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• uso na purificação de água

para 20

litros de

água

precisam-

se 10

sementes

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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• uso como pasto

Moringa aumenta a 
produção de leite
nas vacas até 43% -
65%

Weight gain14, Milk production15, 16

animais domésticos
ganham mais depressa
peso

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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• uso na cultivação de 
plantas

aceleração do crescimento de 
plantas com ajuda do spray de                    

Moringa

• extrair a seiva da matéria
verde de Moringa

• diluir uma parte da seiva
com 36 partes de água

• regar cada planta com 
25ml desse spray

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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• aceleração do crescimento de plantas novas

• as plantas ficam mais robustas e mais
resistentes contra micróbios patogénicos e 
doenças

• duração de vida das plantas mais prolongada

• maiores raízes, tronco, ramos e folhas

• produção de mais frutos

• frutos de tamanho maior

Source: 14

efeitos do spray

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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Utilidades da Moringa para a 
promoção da saúde humana

• na alimentação melhora a qualidade da composição
dos alimentos

aumenta a quantidade dos alimentos

• na qualidade da água

• no tratamento médico
profilático

terapêutico
Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG 
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Sarcocephalus latifolius

• Fam:      Rubiaceae
• Nome:   Madronha, 

pessego africano
• Habitat: savanas África

ocidental

• Altura:   5m, arbusto ou pequena árvore de sombra

• Tronco: cinzento, casca áspera

• Folha:   brilhante, grande, forma de coração, nervura clara

folhas persistentes, opostas
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Sarcocephalus latifolius

• Flores: na primeira parte da altura de chuva, no fim do                
ramo, glomérulos de 3-5cm de diametro. flores
pequenas, brancas, perfume (abelhas!)

• Fruta:   redonda, carnuda, polpa vermelha, irregular na    
superfície, dentro muitas sementes
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Sarcocephalus latifolius

• Uso: dá sombra
madeira: muito dura e pesada, resistente contra    

termitas, lenha e carvão, corante amerelo
polpa como alimento
folhas e ramos novos comida para os animais

• Uso medicinal
parte usada: sobretudo raíz e casca, mas também folhas

e fruta
Substâncias ativas: 

taninos, fénois, saponinas, terpenos,           
esteróides, alcalóides (tramadol na casca da  
raíz)
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Sarcocephalus latifolius

Atividade farmacológica:

antibacteriano, antipiretico, analgésico,

diurético, tónico, anthelmintico (também para animais)

Indicações:  
febre, paludismo
otite
prisão de ventre, cólicas, vómito,       
doenças venéreas, blenorrhagia, 
doenças dos brônquios
como analgésico
hemostase de feridas
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Sarcocephalus latifolius

Dosagem: ferver 30g de raízes em 1 litro de água

durante 15 min e beber durante o dia

ferida: fazer uma compressa com as folhas piladas

Contraindicação: gravidez

Efeitos negativos: venenoso em dosagem alta

usado como veneno de flecha
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Pterocarpus erinaceus

• Fam:      Fabaceae

• Nome:   palissandre de Senegal,

African teak wood, 

pau di sangue

• Habitat: Senegal até Sudão

• Altura:   15-20m

• Tronco: castanho, debaixo

vermelho, fissurado, 

contem uma seiva

vermelha, duro, 

resistete contra termites
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Pterocarpus erinaceus

• Folhas: alternas, composto, impar

• Flor:      inflorescência axilar, bisexual (abelhas)

• Fruta:    redonda, achatada, rodeada por uma vagem como  

papel
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Pterocarpus erinaceus

• Uso:  importância grande
por causa da madeira
preciosa (mobilário, 
carpintaria) 
árvore de sombra
árvore ornamental 
carvão, corante vermelho
folhas = comida de animais
melhoramento do solo
apicultura
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Pterocarpus erinaceus

• Uso medicinal
Substâncias ativas: pterocarpina, taninos, saponinas, 

flavonóides,  alcalóides

Atividade farmacológica: 
antibacteriano (mesmo contra mycobacterias),    
antimicótico, antioxidante
antipalúdico
antianemico

Indicações : paludismo, febre
diarreia, disenteria
anemia

Dosagem: ferver 300g em 900ml de água até reduzida a 
600ml, tomar 2 colheres de sopa por dia (OMS)
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Azadirachta índica

• Fam:      Meliaceae 
• Nome:   Nim, Margosa 
• Habitat: vem de Índia, naturalizado nos Trópicos e                

Subtrópicos, tolera solos fracos e secos
• Altura:

até  25 a 30 metros
sempreverde,
copa grande, 
redonda, 
dá sombra

• Tronco: curto, 
cinzento-vermelho
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Azadirachta índica

• Folhas: 20 até 40cm de cumprimento, cada folha composta
de até 31 folinhas não geminadas, 

• Flores: espiga 25cm com até 250 flores brancas, 
bom perfume,
florescimento
quase todo o 
ano
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Azadirachta índica

• Fruta: forma e tamanho 

de azeitona, verde, 

sabor amargo-doce,

semente em forma 

de caroço   
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Azadirachta índica

• Uso: 
partes usadas: casca, raíz, folhas, sementes

FAO: “ a transferência de Neem para África é o maior     
benefício do século”

impede  o avanço do deserto 
protege contra ventos secos
produce madeira, resistente contra térmite, facil de       

trabalhar (mobilário – arcas para vestidos-,  
construção), não presta como lenha ou carvão

comida para animais domésticos, apicultura
fornece remédios para os homens e animais
inseticida (para plantas e para reservas de cereais)
fumigação contra mosquitos
adubo (bagaço da semente)
óleo lubrificante (não dá como óleo de cozinha)
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Azadirachta índica

• Uso medicinal:  
Substâncias ativas: componentes amargos, nimbin,        

terpenóides (azadirachtina), flavonóides

Atividade farmacológica: antimicótico, antibactériano,  
antivirus, antipalúdico, antiséptico geral, 
antipirético, antiinflamatório, 
estimula o sistema imunológico  

Indicações: “contra todas as doenças”
doenças de pele
feridas infetadas, queimaduras infectadas
paludismo
diarréia 

Dra. Sonja Prexler-Schwab, ONG TABANKA



Azadirachta índica

cuidado da boca e dentes (pequeno ramo como escova dos   
dentes)

sabão medicinal 

repelente de insectos, p.ex. mosquitos

Efeitos secundários: em dosagem alta e uso crônico pode 
causar danos no  fígado ou nos rins

Contraindicação: devido à falta de experiência com esta  
planta, não se recomenda o uso  para 
grávidas.
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Azadirachta índica

Recomendações:
Doenças de pele: efetivo em quase todas infeções da pele, 
micose, ezemas, verrugas, queimaduras inflamadas, furúnculos

- tomar um banho em água quente com folhas de nim
- usar uma pomada (misturar 100g duma pomada cosmética

com 10g de óleo de nim)
- usar óleo de nim diretamente ou, se for demasiado agressivo,   
diluir com óleo vegetal)

- ferver uma mão cheia de folhas de nim em 1 litro de água
durante 15min, filtrar, deixar arrefecer e lavar as feridas
infetadas

- compressa de nim: ferver as folhas em pouca água durante
15 min, deixar arrefecer e aplicar as folhas na furunculo abert, 
úlcera

Candida (micose):boca: mastigar folhas de nim
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Azadirachta índica

Paludismo, febre tifóide: derramar 1 litro de água a ferver sobre 40 
folhas pequenas de nim, beber durante o dia, durante 7 dias

Diarreia, dienteria amebiana: ferver 40 folhas pequenas de nim
com 1 chávena de água durante 5min e beber este chá durante o 
dia. Beber mais outros líquidos e soro.

Conservante: 
- para géneros: misturar 250g de folhas secadas com 50kg de 

ex. arroz, feijão, milho. Antes do uso lavar os alimentos.
- para sementes: pilar 250g de folhas secadas, misturar com

1kg de cinzas secadas e misturar tudo em 50kg de sementes
bem secas
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