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Resumo
O presente trabalho procurou desenvolver um modelo de negócios Canvas utilizando os
fundamentos de inovação tecnológica e empreendedorismo ministrados nas disciplinas no
âmbito do Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Inovação – MPI/UFRN. Tais
conceitos foram aplicados em sistemas de produção agrícola com a cultura da Moringa
oleifera, realizados em diferentes regiões do Rio Grande do Norte. Houve o reflorestamento
de áreas degradadas, que passaram a ser destinadas à produção de alimentos oriundos das
folhas cultivadas, bem como óleo vegetal e bioprodutos obtidos a partir do processamento de
suas sementes. Com o intuito de diversificar as fontes de renda, foram desenvolvidos e
elaborados produtos de potencial inovador com derivados desta planta. Os modelos propostos
foram adequados a diferentes regiões edafoclimáticas e procuraram atender aos três pilares da
sustentabilidade: viabilidade econômica, responsabilidade social e conformidade ambiental.
A prática da agricultura orgânica é uma atividade que concerne a estes parâmetros e depende
da aplicação de compostos orgânicos, geralmente residuais, de origem animal e vegetal. Esta
prática, quando certificada por instituições autorizadas, valoriza o produto em relação àqueles
provenientes da agricultura convencional. Para alcançar os objetivos pretendidos, foram
desenvolvidas duas ações de extensão junto a pesquisadores da UFRN, trabalhos de
assistência técnica e implantação de cultivos adensados e agroflorestais durante estágio gestor
realizado na empresa agrícola “Hortaviva Produtos Orgânicos”, localizada na Zona Rural de
Nísia Floresta/RN e certificada pelo Instituto Biodinâmico – IBD. Durante o estágio gestor, a
propriedade expandiu sua área cultivada para que fosse introduzida a cultura da moringa em
consórcio com hortaliças e leguminosas, em diferentes modalidades de plantio. No que se
refere aos produtos desenvolvidos, as folhas e flores desidratadas foram comercializadas nas
formas de farinha, chá e cápsulas. As sementes oleaginosas foram processadas e deram
origem a um óleo vegetal utilizado na fabricação de biodiesel em escala laboratorial. O
coproduto das sementes, denominado “torta de moringa”, foi desenvolvido em purificador de
águas (biocida) natural. Deste coproduto foi desenvolvido um bioproduto inovador
denominado Biolarv – Larvicida Natural, cuja marca foi registrada no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial - INPI pelo Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT/UFRN. O
“Biolarv” é um produto de baixo custo que foi desenvolvido para atuar no extermínio de
larvas do mosquito Aedes aegypti.
Palavras Chave: Suplemento Alimentar, Óleo Vegetal, Biodiesel, Biocida.
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Abstract
The current work sought to develop a Canvas Business Model using the concepts of
technological innovation and entrepreneurship learned in the MPI. Such concepts were
applied to agricultural production systems in different regions of Rio Grande do Norte state,
using the Moringa oleifera cropping promoting the reforestation of degraded areas, with
turned to be useful for production of food derived from moringa leaves, in addition to
vegetable oil and byproducts for the treatment of water, which were obtained from the their
processed seeds. For diversifying the income resources, products of innovative potential were
elaborated with the moringa derivatives. The proposed models were replicated those regions,
taking into account the three pillars of sustainability: Economic viability, Social
Responsibility and Environmental Compliance. Organic agriculture is an activity that
concerns these parameters and, to do so, it depends on the production of agricultural fertilizers
that comes from both animal and vegetable wastes. This practice, when certified by
authorized institutions, enhances the value of the product in relation to those coming from
conventional agriculture. For accomplishing the desired objectives, there were performed a
couple of extension actions, carried out with researchers and farmers, including a managing
internship that was turned into a entrepreneurship project in the rural property of the organic
farm “Hortaviva”, located in the Rural Area of Nísia Floresta-RN and properly certified by
the Biodynamic Institute – IBD audits. During the internship, the farm expanded its cultivated
area so that the culture of the moringa could be introduced, intercropping with several short
cycle plants, using different agro ecology methods. Dehydrated leaves were marketed in the
form of leaf powder, tea and capsules. The oily seed, once processed, gave rise to a vegetable
oil used in the production of biodiesel and a byproduct so called "moringa oilcake", from
which a water purifying agent (biocide), branded as Biolarv – Natural Larvicide. A brand
mark was registered at the Instituto Nacional de Propriedade Industrial -INPI by the Núcleo
de Inovação Tecnológica (NIT / UFRN). This natural biocide was developed to exterminate
larvae of the mosquito Aedes aegypti, transmitter diseases such as Dengue, Zika and
Chikungunya virus.

Keywords: Food Supplement, Vegetable Oil, Biodiesel, Biocide.
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Introduçao
O potencial da moringa (Moringa oleifera Lamarck) tem atraído à atenção de
pesquisadores, extensionistas, agências de desenvolvimento e produtores rurais em diversas
regiões do mundo, que evidenciaram o uso desta planta como cultura agrícola de potencial
socioambiental, sendo uma planta que satisfaz às principais necessidades do agricultor
familiar. Com suas raízes tuberosas, pivotantes e condicionadoras de solo, a moringa
consegue produzir em terrenos arenosos, com baixa capacidade de retenção de água. Esta
característica viabiliza o seu uso na elaboração de PRADs - Projetos de Recuperação de Áreas
Degradadas e em programas de reflorestamento, silvicultura, sistemas silvo pastoris ou de
Integração Lavoura, Pecuária & Floresta - ILPF. Suas folhas têm alto valor nutritivo, podendo
ser utilizadas como suplemento alimentar para consumo humano, ou como concentrado
proteico na formulação de rações para aves, peixes, bovinos, caprinos e ovinos.
Das sementes de moringa se extrai um óleo com propriedades antioxidantes e
medicinais, que pode ser utilizado na produção de biodiesel de alta qualidade, ou ainda na
fabricação de lubrificantes, cosméticos, biofármacos e afins. A semente também possui
lectinas que, quando solubilizadas, são capazes de promover a decantação dos compostos
diluídos, excluindo a cor e a turbidez das águas contaminadas. Estas proteínas são dotadas de
propriedade: coagulante, floculante, bactericida, fungicida e larvicida, e podem ser utilizadas
no controle de focos do mosquito Aedes aegypti (COELHO et al., 2009).
O uso de um agente natural de purificação de águas em substituição aos produtos
químicos é por si só, uma inovação tecnológica que se alinha ao conceito de desenvolvimento
sustentável. Por se tratar de uma planta alimentar que ajuda na recomposição ambiental, a
moringa é uma oportunidade de empreendedorismo capaz de impulsionar a economia local,
atuando de forma ampla em favor do desenvolvimento regional. O seu cultivo torna-se uma
alternativa para o tratamento de água, alimentação, biomedicina, produção animal e controle
de erosão. Seu uso dentro de programas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas
é reconhecido mundialmente, sobretudo nas regiões de clima semiárido. (DA SILVA et al.,
2012). Os produtos derivados das folhas de moringa possuem um mercado em expansão no
mundo todo, sobretudo nos Estados Unidos e na União Europeia, sendo comercializada, entre
outras, nas formas de chá e farinha como suplemento alimentar (ISLANDS, 2016).
Para que a produção destes derivados seja comercializada no mercado externo, se faz
necessária a conformidade com as exigências de procedência orgânica, que são garantidos por
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meio de certificações. Estes selos podem ser fornecidos por empresas de auditoria que
trabalham em conformidade com seus correspondentes nos países importadores.
A ciência e a tecnologia são ferramentas poderosas para contribuir para o
desenvolvimento social (MCTI, 2012). Não existindo práticas consolidadas para a exploração
do potencial desta cultura no Brasil, o desenvolvimento científico e o estudo de casos
orientam sobre a viabilidade técnica e econômica, necessários para demonstrar a real
contribuição que a moringa pode oferecer ao agronegócio brasileiro. É importante conhecer as
técnicas e processos que ocorrem ao longo de toda sua cadeia produtiva, para que se possa
adaptar os modelos de negócio às diferentes características ambientais e necessidades
empresariais de eventuais empreendimentos inovadores com o cultivo desta espécie.

O presente trabalho tem por objetivo desenvolver bioprodutos inovadores com folhas e
sementes provenientes da cultura da Moringa oleifera.
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Fundamentaçao Científico-Tecnologica
As Tecnologias Existentes
Muito se tem pesquisado acerca de potenciais usos dos derivados da Moringa oleifera
no Brasil e no Mundo, de acordo com bases como Scopus e Web of Science
(Agentsmechanism, Coagulation, Turbid, Using, & Kaempferol, 2017). Os artigos publicados
tiveram um aumento significativo, principalmente a partir de 2005 (GILBERTI, 2014).
O aumento das publicações é um indicador muito claro do potencial desta planta para a
geração de produtos de interesse comercial. Embora a maior parte dos agricultores ainda não
considere a moringa como sendo uma grande cultura agrícola, suas instituições de pesquisa
têm se mantido entre as principais geradoras de conhecimento a respeito de seus usos e
potenciais, sugerindo a existência de um novo mercado em expansão.
A instituição que lidera as publicações de tecnologias para a exploração deste
potencial é a Universiti Putra, da Malásia. No Brasil, a Universidade Estadual de Maringá –
UEM e a Universidade Federal do Ceará – UFC figuram entre as dez universidades que mais
publicam artigos a respeito desta planta no mundo, como apresentado no gráfico 1.

Gráfico 1: Publicações com Moringa oleifera listadas por Instituição

Produção Acadêmica de Instituições de Pesquisa
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oleifera
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Fonte: (GILBERTI, 2014)

Um evento cientifico organizado para a divulgação destas pesquisas é o Encontro
Nacional da Moringa – ENAM, cujo sexto evento foi realizado na Universidade Federal do
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Vale do São Francisco – UNIVASF, Brasil, em Novembro de 2016. Nesta ocasião houve a
publicação do trabalho no qual foi desenvolvido um larvicida natural feito com a torta de
sementes de moringa provenientes da prensagem a frio, para combater focos de eclosão do
mosquito Aedes aegypti.
Embora ainda não seja uma espécie conhecida popularmente no Brasil, o aumento no
número de publicações indexadas nos periódicos CAPES vêm evidenciando o potencial desta
planta (Gráfico 2), que pode fornecer produtos para a indústria fina, alimentação humana ou
até mesmo em atividades menos elaboradas, como a recuperação de áreas degradadas e a
alimentação animal nos ambientes de baixa precipitação pluviométrica, a exemplo da região
semiárida brasileira,
Gráfico 2:Número de artigos científicos disponíveis online no site periódicos CAPES

Periodicos CAPES com Moringa oleifera
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Fonte: CAPES, 2017.

De acordo com a base Scopus (2016), foram geradas pelo menos 829 (oitocentas e
vinte e nove) patentes que utilizam partes desta planta na constituição de produtos e
tecnologias das mais diversas áreas do conhecimento. Aquelas que mais geram publicações
são agricultura, farmacologia e medicina, como ilustrado no gráfico 3. Analisando o aumento
de publicações na última década e a ampla variedade de usos de seus derivados, pode-se
esperar que o cultivo em maior escala tem muitas possibilidades, podendo o empreendedor
entender que os mercados consumidores podem ser encontrados nos diferentes níveis de
processamento de seus coprodutos, de acordo com seu investimento. O crescente interesse
pelas possibilidades acerca da moringa sinaliza um grande potencial de seus derivados na
geração de bioprodutos inovadores para o tratamento de água, ciências ambientais, engenharia
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química, microbiologia, indústria farmacêutica, de perfumes, biocombustíveis, hormônios de
crescimento, entre outros (ABBAS, 2013).
Gráfico 3: Publicações com a Moringa oleifera separadas por área do conhecimento.

Publicações com Moringa oleifera separadas
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Fonte: (GILBERTI, 2014)

Em se tratando de uma espécie perene e relativamente tolerante clima semiárido, os
custos de produção são menores quando comparados aos valores exigidos pelas principais
culturas agrícolas atualmente no agronegócio nordestino, oferecendo uma melhor relação
custo beneficio. O maior produtor e exportador de derivados das folhas e sementes de
moringa é a Índia, país de onde a planta se origina. No entanto, segundo o CBI – Ministry of
Foreign Affairs (Ministério dos Negócios Estrangeiros) da Comunidade Européia, os produtos
indianos não atendem aos padrões de qualidade exigidos pelo consumidor europeu, o que abre
uma janela de oportunidade para produtos brasileiros, sobretudo aqueles que possuem
certificado de produção orgânica reconhecido no exterior (ISLANDS, 2016.) O Brasil,
enquanto potência agrícola de dimensões continentais oferece uma oportunidade para a
produção de moringa de qualidade em larga escala e recuperação de áreas degradadas, a
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exemplo dos estados que compõem o nordeste brasileiro, como o Rio Grande do Norte, que
têm clima e solo de características que se adaptam ao cultivo desta espécie.

Folhas de moringa na alimentação
Em artigo publicado em periódico especializado no estudo da diabetes, pesquisadores
da University of Rajasthan investigaram os efeitos de extratos metanólicos de 150 a 300
mg/kg pó de folhas de moringa em ratos diabéticos, encontrando resultados animadores, como
redução das taxas de glicose e aumento do nível de compostos antioxidantes no tecido
pancreático, sugerindo mais estudos, inclusive com o uso in natura, para conhecer o efeito de
seu consumo no tratamento de seres humanos portadores da diabetes (GUPTA et al., 2012)
Embora alguns estudos demonstrem a presença de compostos bioativos e propriedades
farmacológicas nas folhas de moringa aplicadas em certos grupos de animais, não é permitido
que se faça o seu uso medicinal no tratamento de doenças como diabetes, problemas
cardiovasculares, hipertensão, entre outras. (LEONE et al., 2015)
As folhas de moringa não são, portanto, incluídas na lista de plantas medicinais da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas devido a suas características
nutricionais (Tabela 1), têm sido recomendadas como alimento funcional ou suplemento
alimentar para complementar a nutrição de atletas profissionais e amadores, mulheres
lactantes, pessoas que possuem deficiência de ferro no sangue, idosos com problemas de
osteoporose, vegetarianos, veganos e outros grupos que não possuem acesso a uma
alimentação completa e balanceada, com suprimento de vitaminas, minerais, aminoácidos,
proteína e carboidratos. (FERREIRA et al., 2008).
O consumo na forma de cápsulas permite o uso regular e a disseminação da planta no
mercado de suplementos alimentares, pois facilita o consumo em dosagens adequadas ao peso
e a atividade metabólica do consumidor, que pode incluir o produto em sua dieta como
alimento funcional.
Embora o uso de cápsulas facilite o uso e a comercialização deste bioproduto, o volume da
cápsula “00”, que abriga 500 mg de farinha de moringa, fornece uma quantidade
relativamente pequena em relação àquela consumida diariamente nas formas de farinha e chá,
sendo necessária a ingestão de 2 a 4 comprimidos diariamente. Cápsulas maiores são
desconfortáveis para a ingestão, mas é possível agregar valor a este produto substituindo as
cápsulas por comprimidos, sendo necessário um aporte de capital para que o processamento
seja realizado com uma estrutura mais elaborada tecnologicamente do que a empregada neste
trabalho.
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Tabela 1: Composição nutricional das folhas de Moringa oleifera

Parâmetros

Folhas frescas

Folhas secas

Umidade g/100g

73,9

5,9

Proteínas g/100g

11,9

27,2

Lipídeos g/100g

1,1

17,1

Cinzas g/100g

2,3

11,1

Fibra bruta g/100g

3,4

19,4

Carboidratos g/100g

10,6

38,6

Energia (Kcal/100g)

86,6

339,1

Cálcio (g/kg)

8,47

20,98

Potássio (g/ kg)

5,49

19,22

Ferro (g/kg)

0,17

0,28

Fósforo (g/k g)

1,11

3,51

0

0

1,51

4,06

Manganês (mg/kg)

0

0

Cobre (mg/kg)

0

0

Zinco (mg/kg)

13

54

Sódio (g/kg)
Magnésio (g/kg)

Fonte: Yaméogo et al., 2011

Biodiesel de alta qualidade para uso como aditivo na composição de blendas
O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel é uma experiência única que
associa uma política social com um programa energético (MCTI, 2012), e pode ser entendida
como uma estratégia para a descentralização da produção de combustível que inclui o
agricultor familiar e o latifundiário na cadeia produtiva do biodiesel, através da produção de
óleo vegetal. É também uma iniciativa que estimula a gestão e o tratamento de Óleos e
Gorduras Residuais – OGR para a produção de matérias primas de baixo custo, que passam a
ser valorizadas na produção de energia renovável e combustível, podendo ser armazenadas,
diferentemente das energias eólica e solar, que dependem do uso de baterias para ser estocada.
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Matérias primas de baixo custo como OGR e óleo de soja são as matérias graxas mais
utilizadas no biodiesel produzido no Brasil (ANP, 2016). Estas matérias primas, porém, são
de baixa qualidade e não atendem aos padrões de qualidade exigidos pela agência reguladora,
sendo necessária a formulação de blendas, ou blends, acrescentando-se uma fração de
biodiesel proveniente de um óleo vegetal mais nobre, a exemplo do óleo de mamona (Ricinus
communis) aos biodieseis feitos com matérias primas residuais e ou de baixa qualidade.
Em estudo publicado no Congresso Brasileiro de Mamona, foi demonstrado que os
blends que apresentaram conformidade às exigências da ANP foram aquelas compreendidas
na faixa de 20-40% de biodiesel de mamona misturados ao biodiesel de soja ( SILVA et al,
2010). Embora a mamona seja uma cultura agrícola resistente e produza um óleo de alta
qualidade, seu uso na agricultura familiar encontra obstáculos, pois trata-se de uma planta de
ciclo curto cujos coprodutos (folhas e torta) são tóxicos para a alimentação animal,
dificultando o pequeno agricultor em utilizá-lo na manutenção de seus rebanhos, o que
desestimula o seu emprego pela agricultura familiar (CÂNDIDO et al., 2008). A moringa, por
sua vez, é uma planta de usos múltiplos, perene e que pode contribuir de forma contínua para
a segurança alimentar e energética se introduzida em larga escala. A composição de ácidos
graxos como o ácido oleico no biodiesel de moringa varia de 75% a até mais de 80%,
indicando seu potencial para a produção do biodiesel com alta estabilidade oxidativa, ou seja,
com maior tempo de estocabilidade em relação ao biodiesel de soja, por exemplo, uma vez
que o óleo de moringa é isento de ligações duplas conjugadas. (ARANDA, 2009).
Portanto, são conhecidos trabalhos científicos que comprovam a qualidade do
biodiesel de moringa, porém não existem iniciativas públicas ou privadas que estimulem o seu
uso dentro do PNPB. Não existindo oferta nem demanda, o óleo de moringa produzido no
Brasil é insuficiente para esta finalidade, pois este vem sendo adquirido pela indústria fina
para a produção de lubrificantes, fármacos e cosméticos. No entanto, considerando um valor
hipotético de R$6,00 pelo litro de biodiesel de moringa para composição de blendas na ordem
de 5% ao biodiesel de óleo residual de fritura promoveriam um acréscimo de R$0,30 ao litro
de biodiesel na mistura final. Sendo a mistura composta por 95% de matéria prima residual e,
portanto, de baixo custo. Neste contexto, cabem estudos de viabilidade econômica que
corroboram com os resultados divulgados por Aranda (2009) em relação ao preço do óleo de
moringa e os parâmetros qualitativos apresentados neste trabalho no que se refere à
quantidade necessária de biodiesel de moringa para a adequação do biodiesel de óleo residual
aos padrões de referência exigidos pela agência reguladora - ANP.
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Desenvolvimento da Soluçao
O cultivo de moringa no estado do Rio Grande do Norte
No intuito de conhecer a viabilidade técnica e econômica da cultura da moringa no
estado, foram implantados alguns cultivos nas regiões Leste, Médio – Oeste e Seridó Potiguar
(Figuura 1).

Figura 1: Localidades dos Estudos de Caso com a cultura da Moringa oleifera no estado do RN.

Fonte: Do autor, adaptado de IBGE (2017).

Os estudos de caso são necessários para comprovar a viabilidade técnica e econômica
de um empreendimento, neste trabalho procurou-se acompanhar cultivos de moringa no Rio
Grande do Norte. O primeiro, em sistema convencional de sequeiro, foi introduzido na zona
rural de Pureza – RN, visando a produção de silagem para a alimentação de gado leiteiro da
raça Girolando O Segundo estudo de caso foi realizado na zona rural de Nísia Floresta, em
sistema orgânico, irrigado, visando a produção de farinha, chá e cápsulas a serem destinados à
alimentação humana. Em estudo de caso realizado na Fazenda Sombras Grandes, zona rural
de Upanema – RN, mudas de moringa foram introduzidas em uma área degradada do
semiárido potiguar. Também houve o plantio de mudas no Assentamento Trangola, dentro do
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plano de ações do projeto Defeso da Caatinga/Terra Viva, localizado em um dos núcleos de
desertificação do semiárido brasileiro.

Cultivo adensado para a alimentação animal
Em meio aos trabalhos de assistência técnica na Fazenda Nossa Senhora Aparecida,
localizada no município de Pureza-RN, propriedade do Grupo Roriz da Rocha Agronegócios,
onde o cultivo iniciou-se em Abril de 2017, com manejo de sistema convencional, semi –
intensivo, de sequeiro, em uma área de 1,5 hectares, com espaçamento de 1,6 x 0,25 m
adequando-se à colhedora existente na propriedade, como mostra o esquema apresentado na
Figura 2.
Figura 2: Layout da área cultivada com Moringa oleifera em sistema semi intensivo para a
produção de silagem em Pureza-RN.

Fonte: Do autor (2017).

As sementes foram embebidas em água por 24 horas e plantadas manualmente a cerca
de 5 cm de profundidade. No preparo do solo, foram utilizadas 4 horas de grade hidráulica e 2
horas de grade niveladora. As linhas de plantio foram abertas com um sulcador a cerca de 80
cm do solo para a adubação mineral de fundação. Foram utilizados 120 kg de Fósforo (P2O5),
90 kg de Nitrogênio (N) e 90 kg de Potássio (K2O) e 75 kg do produto comercial FTE BR 12
para suprimento dos micronutrientes Boro, Cobre, Ferro, Manganês, Molibdênio e Zinco.
Após a aplicação da mistura de fertilizantes, os sulcos foram preenchidos novamente com
solo, e a semeadura se deu com mão de obra manual, utilizando-se 80 horas homem e 8 kg de
sementes (7kg plantio + 1kg replantio ).
A precipitação acumulada observada aos 70 dias após a semeadura foi de 345 mm. As
plantas deverão ser colhidas e picadas com uma colhedora forrageira acoplada na tomada de
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potência do trator. A bitola de trabalho do implemento agrícola a ser utilizado determinaram o
espaçamento do cultivo em 1,6 m entre linhas de plantio. A biomassa foi armazenada como
silagem, para suplementação de energia, proteína, carboidratos, minerais, vitaminas e
aminoácidos na dieta dos animais.
A produtividade estimada é de 10 toneladas de matéria fresca no primeiro corte, que
ocorrerá aos 120 dias após o plantio (Figura 3). Os cortes subsequentes serão realizados em
intervalos de 3 a 4 meses, com aumento gradativo da produtividade até o segundo ano,
quando poderá atingir o potencial produtivo da cultura, que é de 90 toneladas de matéria
fresca/ano. A biomassa deverá ser armazenada na forma de silagem e acrescentada
gradativamente à dieta dos animais. A colheita terá rendimento superior a cada corte devido
ao aprofundamento do sistema radicular e ao fortalecimento das brotações laterais.
Figura 3: Cultivo de moringa aos 70 dias após a semeadura, Pureza – RN.

Fonte: Do autor (2017).

Na mesma propriedade, foram produzidas 5.000 mudas para implantação de um
sistema silvo pastoril em área cultivada com capim mombaça (Panicum maximum), com
espaçamento de 10 x 10m (100 plantas/ha), a fim de proporcionar conforto animal,
suplemento alimentar para enriquecer a dieta do pisoteio, reduzindo o impacto das emissões
de gás carbônico do rebanho e obtendo sementes para expansão dos cultivos subsequentes.
O projeto agrícola implantado em Pureza-RN constitui um estudo de caso apresentado como
alternativa para a atividade pecuária e pode ser replicado para a produção de alimento para
outras espécies de ruminantes e monogástricos, com maior segurança alimentar por se tratar
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de uma planta perene com características nutricionais superiores àquelas encontradas nas
principais culturas agrícolas comumente utilizadas na região.
Em outro cultivo, realizado em uma propriedade da zona rural de Upanema-RN,
localizada a aproximadamente 280 km de Natal, na região médio-oeste potiguar, de clima
semiárido e solo areno argiloso, foi feito o registro (Figura 4) aos 8 meses pós-plantio, no ano
agrícola 2014-2015, quando a precipitação acumulada era de 365 mm. Trata-se de um cultivo
de sequeiro, implantado com mudas, com espaçamento de 2 x 2 metros entre plantas e entre
linhas. Após a segunda poda, houve rápida rebrota e a planta já se encontrava vigorosa e plena
de folhas após algumas semanas. Posteriormente, ocorreu uma florada significativamente
superior à primeira, ocorrida aos 5 meses após o plantio.

Figura 4: Cultivo de moringa aos 10 meses (2.500 pntas/ha) em Upanema/RN.

Fonte: Do autor (2015).

O plantio com espaçamento de 2 x 2m limita (2500 plantas/ha) o uso de culturas
consorciadas cultivadas com implementos agrícolas, dada a pouca distância entre as linhas de
plantio. Para tal, é preciso utilizar mão de obra manual ou tração animal quando não existe a
disponibilidade de implementos mais estreitos. Ao longo do ano podem ser feitas de 3 a 4
podas de condução para colheita de folhas, que podem ser destinadas à alimentação animal.
Para esta finalidade, o material pode ser fornecido in natura ou desidratado para uso futuro,
prática adotada neste cultivo (Figura 5).
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Figura 5: Forragem (A) e folhas desidratadas (B).

Fonte: Do autor (2017).

Cultivo orgânico para a alimentação humana

Este estudo de caso foi realizado durante o estágio gestor realizado em Nísia FlorestaRN, na propriedade da HortaViva Produtos Orgânicos. Havendo um viveiro a mão de obra
dipsonível, optou-se pelo plantio de mudas para que as plantas pudessem ser transferidas ao
solo no momento oportuno, em período chuvoso onde não havia irrigação, ou logo após a
limpeza do terreno nos sistemas irrigados. A HortaViva utiliza um método peculiar de
produção de mudas, em recipientes biodegradáveis feitos com jornal reciclado, o que garante
uma maior sustentabilidade do cultivo e facilita a transferência das mudas sem que ocorram
danos às suas raizes. O jornal é biodegradável e não precisa, portanto, ser retirado no
transplantio, como de praxe em se tratando de mudas acondicionadas em sacos plásticos
comumente utilizados para esta prática.

Figura 6: Mudas de moringa produzidas em recipientes biodegradáveis, HotaViva Ltda ME.

Fonte: Do autor (2017).
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Na produção das mudas de moringa os recipientes foram preenchidos com húmus de
minhoca e solo na proporção 1:1. Nas adubações de cobertura foi aplicada uma mistura na
proporção 1:3 entre esterco de aves poedeiras e esterco bovino, respectivamente. A aplicação
foi realizada a cada 40 dias no coroamento das plantas, após as operações de capina.
Outra prática inovadora utilizada no plantio de cada uma dessas mudas foi o uso dois
litros/cova do condicionador de solo conhecido como “Hidrogel” (Figura 7). Trata-se de um
polímero granulado que, quando diluído em água na proporção de 1kg para cada duzentos
litros, se transforma em uma solução gelatinosa a ser aplicada com a adubação de fundação
das mudas no momento do plantio. Este polímero ajuda na retenção da água, promovendo
uma liberação lenta de água, que é disponibilizada gradativamente para a planta mesmo após
meses de estiagem, sendo reidratado em períodos chuvosos.

Figura 7: Hidrogel em pó (A) e hidratado (B)

Fonte: Do autor (2017).

As raízes de moringa são tuberosas e pivotantes e se desenvolvem rapidamente,
devendo as mudas serem transplantadas ao campo em até 45 dias após a semeadura (Figura
8). Este tipo de sistema radicular promove uma boa tolerância por parte da moringa em
relação ao estresse hídrico resultante de longos períodos de estiagem, característica típica da
região semiárida brasileira. O desenvolvimento de um tubérculo faz com que a planta
acumule nutrientes e possa se alimentar quando o solo está com baixa umidade no horizonte
A, e o crescimento geotrópico da raiz pivotante permite que a planta absorva os nutrientes e a
umidade presentes nos horizontes mais profundos do solo. Deste modo a planta pode se
manter produtiva em períodos de estiagem após atingir a maturidade fisiológica. Apesar de
possuir

certa tolerância à falta d'água, as plantas de moringa respondem muito bem à

irrigação e adubação, sobretudo em regiões de fotoperíodo elevado.
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As raízes de moringa (Figura 8) também exsudam substâncias envolvidas na defesa do
vegetal, dentre elas existe uma proteína ligante à quitina, denominada Mo-CBP3
(JUSCELINO, 2013). A quitina constitui a parede celular de vários patógenos e esse exsudato
apresenta potente atividade contra o nematoide das galhas (Meloidogyne incognita), um
parasita capaz de interagir diretamente com raízes vegetais causando enormes danos
econômicos em cultivos agrícolas.
Figura 8: Raízes de Moringa com aproximadamente 4 meses após o plantio, Upanema/RN.

Fonte: Do autor (2017).

Após a germinação, o crescimento da planta é relativamente rápido, na ordem de
1cm/dia sendo que, na décima quinta semana após a emergência, as plantas podem ser
submetidas à primeira poda, ou “poda de formação”, muito importante em cultivos integrados,
onde se pretende realizar a colheita de folhas e sementes na mesma planta (Figura 9). A falta
de operações de poda permite o crescimento de forma indeterminada do ramo principal,
chegando a alcançar 15 metros de altura, o que dificulta a colheita e faz com que a planta
fique susceptivel ao acamamento, ou tombamento, um reflexo da madeira de baixa densidade
de seu ramo primário jovem.
Podando após cada colheita, aumenta-se o número de brotos e ramos, a quantidade de
folhas, flores, vagens e sementes e consegue-se aumentar para 3 as colheitas anuais (Urbano,
2012). A poda, portanto, induz o engrossamento do caule e melhora a capacidade de
sustentação da planta e o corte deve ser feito em “bizel”, ou seja, no sentido transversal, para
que não ocorra a estagnação de água em sua superfície, de maneira que a cicatrização seja
rápida e desfavoreça a entrada de patógenos. Após a secção do tronco, as brotações laterais
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ocorrem vigorosamente, aumentando a produtividade de folhas e flores, consequentemente,
produzindo mais vagens e sementes. É com o uso de podas que se limita o porte da planta a
uma altura que facilite a colheita e as operações de manejo. Após a poda de formação,
realizada a uma altura média de 0,5 m de distância do solo, são realizadas podas de condução
sempre que houver a colheira de folhas, um intervalo que varia entre 40 dias e 3 meses, a
depender das condições edafoclimáticas da área cultivada e da forma de propagação das
plantas, sendo que plantas reproduzidas por estacas (Figura 9.), embora sejam menos
resistentes à seca, produzem folhas mais rapidamente em relação às plantas reproduzidas por
sementes.

Figura 9: Planta de moringa reproduzida por estaquia aos 3 dias após Poda de Condução (A) e 30 dias
após a rebrota (B)

Fonte: Do autor (2017).

No cultivo florestal realizado pela HortaViva, introduziu-se uma população de 1250
plantas/há, com espaçamento de 4x2 m entre linhas e plantas, respectivamente. Na figura 10,
registrada aos 4 meses de cultivo, pode-se observar a rebrota da plantas 20 dias após a poda
de formação, em cultivo consorciado com a cultura do feijão.
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Figura 10: Cultivo de moringa em consórcio com feijão (Phaseolus vulgaris)

Fonte: Do autor (2017).

Em regiões com maior índice pluviométrico ou com uso de irrigação, torna-se possível
o cultivo intensivo, ou adensado, visando exclusivamente a produção de folhas. Esta prática
pode ser executada nos moldes da olericultura, com o levantamento de canteiros perenes,
como mostra a figura 11.
Figura 11: Cultivo de moringa adensada em canteiro hortícola, Nísia Floresta – RN.

Fonte: Do autor (2017).

Esta imagem foi registrada em um dos canteiros da Hortaviva, em Nísia Floresta-RN,
onde é possível observar a diferença entre as plantas recém colhidas, aos 7 e aos 40 dias após
a última poda. As plantas foram cultivadas em um canteiro de 70 x 1,5 m, no espaçamento de
0,5 x 0,5m, que corresponde a uma população de 40.000 plantas por hectare.
Quando destinadas ao consumo humano, é preciso higienizar o material colhido.
Utilizou-se, na higienização, uma solução com 2% de hipoclorito de sódio onde as folhas
recém colhidas foram imergidas por 5 minutos, repetindo a metodologia já utilizada na
propriedade para a lavagem de olerícolas folhosas. Após a higienização, as folhas foram
selecionadas para serem submetidas à desidratação.
Existem vários métodos de secagem, naturais ou acelerados por alguma fonte de calor.
Inicialmente, na Hortaviva, as folhas eram secadas à sombra, em suportes feitos com tela de
sombrite sombreados por um telado de amianto. Por ser um processo lento e que não pode ser
realizado com eficiência em períodos chuvosos, as folhas passaram a ser secadas em estufa
climatizada a 40ºC (Figura 12), temperatura considerada ideal para que não ocorra a cocção
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das folhas e consequente desnaturação de proteínas, vitaminas e minerais presentes,
garantindo a máxima qualidade do produto a ser processado. Para que as folhas possam ser
estocadas por um período superior a 5 meses sem a perda de sua qualidade, o teor de umidade
deve ser inferior a 6% (Magalhães et al., 2006).
A farinha e o chá de moringa, obtidos pela moagem de suas folhas desidratadas apresentam
uma coloração verde clara e um aroma característico. Após 6 horas de secagem, as folhas
desidratadas representaram em torno de 25% do seu peso inicial (Figura 12). No
processamento foi utilizado um moedor de 2 cv de potência, de alta rotação, trifásico, com
capacidade para 40 kg/hora, devidamente higienizado e operado em ambiente apopriado.
Figura 12: Estufa para desidratação das folhas (A) e pacote contendo 10 kg de farinha de moringa
moída e peneirada (B).

Fonte: Do autor (2017).

A produtividade potencial de 1,5 hectares de moringa neste cultivo adensado para a
farinha de moringa, ou seja, folhas desidratadas, moídas e peneiradas mecanicamente foi
estimada em 6 toneladas/ha.ano, considerando o sistema orgânico irrigado diariamente por
aspersão, capinado e adubado após cada colheita. No cultivo realizado em Nísia Floresta-RN
pela HortaViva, nas condições mencionadas, os cortes foram realizados a cada 40 dias, e a
produtividade se mostrou ligeiramente superior a cada corte.

Produção e processamento das sementes
As inflorescências de Moringa (Figura 13) são do tipo cimosa, apreseentando-se em
maior quantidade na região apical dos ramos secundários, mas também nas axilas
(EMBRAPA, 2000). Apesar das flores serem bissexuais, trata-se de uma planta alógama, ou
seja, que depende da fecundação cruzada (troca de grãos de pólen entre plantas diferentes)
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para completar seu ciclo reprodutivo. Por este motivo, é muito bem vinda a presença de
agentes polinizadores como mamangavas (Xylocopa spp) e abelhas (Apis spp). Após a
fecundação, as flores se desenvolvem em fruto do tipo vagem trilobular, onde as sementes
oleaginosas serão desenvolvidas. As primeiras vagens se apresentam em 6 a 8 meses após o
plantio, ainda que em pequena quantidade. Em lugares onde o índice pluviométrico é superior
à 600mm por ano, as árvores estão sempre floridas; caso contrário, a planta só se reproduz na
estação chuvosa (Jesus et al, 2013)
Figura 13: Flores de Moringa (A) e flores fecundadas, com frutos iniciando o desenvolvimento (B)

Fonte: Do autor (2017).

É possível colher de 3 a 5 toneladas de sementes por hectare (MORTON, 1991) em
condições adequadas, com uma população superior a 1250 plantas/hecare. Esta produtividade
só é observada após a maturidade fisiológica do cultivo, que ocorre no segundo ano de
plantio, que precisa ser nutrido e manejado, com boa disponibilidade de água,
preferencialmente com o acúmulo de restos culturais (palhada, serrapilheira, compostos
orgânicos) em sua superfície. Esta prática, conhecida como Sistema de Plantio Direto – SPD,
traz muitos benefícios para a cultura, reduzindo a amplitude térmica, as perdas por
evapotranspiração e o impacto das gotas de chuva sobre o solo, impedindo assim que ocorram
perdas por erosão e lixiviação.
As vagens da moringa (Figura 14) são semi-deiscentes, ou seja, tendem a se abrir
facilmente para a liberação das sementes. Quando não são colhidas, elas perdem o poder
germinativo se tornam susceptíveis à ação de patógenos como fungos, aracnídeos, formigas e
outros insetos. A abelha arapuá (Trigonia spinipes) constitui uma das principais pragas, sendo
capaz de causar danos nas vagens de moringa, inclusive em sua maturação, inviabilizando a
colheita.
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Figura 14: Vagens em maturação na planta (A) e vagens em maturidade fisiológica (B).

Fonte: Do autor (2017).

Feita a colheita das sementes, foi inicado o processo de extração no qual, a grosso modo,
pode-se dizer que 1/3 das sementes constituem o óleo vegetal e 2/3 representam a quantidade
de torta, ou farelo, considerado um coproduto da extração de óleo vegetal de Moringa.
Figura 15: Sementes de Moringa (A) e seus derivados, óleo e torta, respectivamente (B)

Fonte: Do autor (2017).

As tecnologias e produtos desenvolvidos com a Moringa oleifera para a elaboração
deste trabalho foram obtidos pelo processamento de suas folhas e sementes.
As folhas de moringa orgânica originaram os produtos alimentícios, culminando na produção
de cápsulas a serem comercializadas como suplemento alimentar. As sementes, após o
processo de extração mecânica, deram origem ao óleo vegetal utilizado na fabricação de
biodiesel em escala laboratorial e à torta de moringa, matéria sólida caracterizada como um
coproduto proveniente da extração do óleo vegetal, que foi utilizada em experimento para
avaliar seu potencial uso como larvicida para o controle de larvas e pupas de Aedes aegypti.
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Sementes de moringa no combate ao Aedes aegypti
A atividade larvicida de extratos de sementes de moringa já havia sido demonstrado
(FERREIRA et al., 2009). Sendo torta de moringa um coproduto da extração de óleo de suas
sementes, seu uso como larvicida pode ser uma fonte de menor custo no desenvolvimento de
um produto para o controle de larva do mosquito Aedes aegypti.
A torta de moringa é um coproduto da sua semente, resultante do processo de extração
do óleo em prensa mecânica do tipo expeller. As proteínas da semente de moringa têm
propriedade biocida, sendo capaz de exterminar microorganismos como larvas, bactérias e
fungos. Em sua composição estão presentes duas proteínas hemoaglutinantes que contém
propriedade coagulante e floculante (COELHO et al., 2009; GHEBREMICHAEL et al.,
2005).Foi realizado, no Laboratório de Produção de Óleos, Gorduras e Biodiesel da UFLA,
um experimento para avaliar o efeito de extratos da torta de sementes de moringa. A torta foi
extraída a frio em um equipamento da marca ScothTech, extratora de óleos vegetais dotada de
um sistema radial tubular (ERT), por processo contínuo, com capacidade de processamento de
90 kg/h e alimentada por motor trifásico de 4,5kW de potência. Foram feitas três soluções E1,
E2 e E3 contendo 5, 10 e 15 gramas de torta de moringa, respectivamente. Cada solução foi
diluída em 100 mL de água destilada, de onde foram retirados extratos na proporção de 20%.
Os extratos foram aplicados em recipientes plásticos onde estavam contidos 200 mL de água
destilada e 10 larvas de A. aegypti em diferentes estágios de crescimento anteriores à eclosão
dos mosquitos (L1, L2, L3, L4), colocadas de forma aleatória em todos os tratamentos. A
mortalidade dos acessos de Aedes aegypti foi mensurada pela contagem 16 horas após a
aplicação dos extratos (Figura 16).
Figuras 16: Agitação do extrato de torta de Moringa (A). e Becker com larvas de Aedes
aegypti em diferentes estágios de crescimento (B).

Fonte: Do autor (2017).
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Decorridas 16 horas da aplicação dos extratos, a taxa de mortalidade das larvas e
pupas foi mensurada em todos os recipientes. Concluiu-se que extratos da torta de M. oleifera
utilizados em uma concentração de 10g/L possuem efeito larvicida para o mosquito A.
aegypti, chegando a exterminar todas as larvas e pupas.
Após a aplicação dos extratos, todas as amostras foram colocadas em local arejado, onde
estiveram submetidas às mesmas condições ambientais pelo período determinado, quando foi
feita a observação da mortalidade das larvas de Aedes aegypti.
Uma vez comprovada a ação larvicida da torta de moringa no experimento
mencionado, foi iniciada a criação de um MVP – “Minimum Viable Product” ou Mínimo
Produto Viável, um protótipo do produto a ser utilizado como prova de mercado, realizada
para avaliar a aceitação do consumidor, oferecendo a experiência que o produto final deverá
proporcionar.
A criação do MVP é um processo que envolve etapas de aperfeiçoamento, que são elaboradas
a partir do feedback dado pelo consumidor. Na etapa inicial o produto foi distribuído em
embalagens de 250 gramas, desprovidas identificação visual, sendo enviadas a agentes da
Vigilância Sanitária da cidade de Lavras-MG, que confirmaram a eficácia observada
experimentalmente, mas manifestaram dificuldades no seu manuseio, em razão do conteúdo e
da embalagem no qual ele fora fornecido.
Na segunda etapa da prova de mercado, foi definido que o produto seria fornecido em tubetes
de 20g, quantidade ideal para a diluição em 2 litros d’água, para facilitar o manuseio. Nesta
etapa foi criada a identidade visual, com a criação da marca Biolarv - Larvicida Natural,
complementada com o Slogan: “Rápido, Seguro e Eficaz”. A logomarca faz menção a um
“alvo”, inspirado no formato da semente de moringa, cuja torta (coproduto da extração de
óleo) deu origem ao larvicida, como mostra a figura 17.
Figura 17: Semente de Moringa oleifera (esq) e parte da logomarca estilizada (dir.)

Fonte: Do autor (2017).
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Para a escolha das cores que representariam a marca, foi escolhida a cor “verde” para
simbolizar a procedência natural do produto, que é totalmente desprovido de substância
sintética ou tóxica, o “laranja” fazendo referência à empresa Olea, responsável pela produção
e comercialização, e o “vermelho” representa a meta que se deseja atingir, ou seja, as larvas
do mosquito. A marca figurativa (Figura 18) foi desenvolvida no Laboratório de Inovação
Tecnológica em Saúde – LAIS/UFRN, que atua em vários projetos de impacto social, a
exemplo plataforma digital “Observatório do Aedes aegypti”, que permite à população
denunciar focos do mosquito de forma georreferenciada através de um aplicativo para
smartphones.
Figura 18: Identidade Visual do produto Biolarv – Larvicida Natural

Fonte: Do autor (2017).

O Termo de Cessão da Marca Biolarv (Anexo1) foi registrado de acordo com a
classificação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI na Classe 05:
Produtos farmacêuticos, veterinários e medicinais; preparações
higiênicas para uso medicinal; substâncias e alimentos dietéticos adaptados
para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebês; suplementos
alimentares para humanos e animais; emplastros, materiais para curativos;
material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações
para destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas sob o Número de
Base: 050052, que o caracteriza como um Biocida, ou seja, substância que
inibe o crescimento de microrganismos ou o destrói. (LISTA DE CLASSES,
2017)

Além de larvicida, a semente da moringa, por meio de suas lectinas hidrossolúveis
indentificadas como CMoL (Coagulant Moringa oleifera Lectin) e WSMoL (Water soluble
Moringa oleifera Lectin), têm outras propriedades desinfetantes. Lectinas são proteínas
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inativadoras de ribossomos, RIPs, sendo que estes componentes, presentes na semente de
moringa, têm ação fungicida, bactericida, coagulante, floculante, entre outras (COELHO et
al., 2009).
Estas características despertam a atenção para a possibilidade de se criar outros
produtos inovadores para uso na agricultura orgânica, a exemplo de defensivos naturais para
combate a patógenos como os fungos foliares, bactérias de solo e até mesmo formigas
cortadeiras. Pesquisas que caminham neste sentido estão sendo realizadas juntamente ao
Laboratório de Óleos, Gorduras e Biodiesel/UFLA. O efeito coagulante e floculante das
sementes e da torta de moringa são evidenciados pelo seu tradicional uso no tratamento de
água para o consumo humano, rendendo potabilidade às águas coletadas da chuva e
armazenadas em cisternas de captação. Este tipo de água é comum no semiárido brasileiro
onde a planta pode ser explorada.
O diferencial do Biolarv – Larvicida Natural em relação aos larvicidas demonstrados
por outros pesquisadores é que o Biolarv não é produzido diretamente com as sementes de
moringa, mas com um coproduto obtido na extração mecânica do seu óleo vegetal,
denominado farinha, farelo ou torta de moringa. Esta matéria sólida dá origem ao produto,
que como demonstrado, é capaz de exterminar larvas e pupas do mosquito Aedes aegypti em
até 16 horas após a sua diluição em meio contaminado (CASTRO et al., 2016.). Esta inovação
permite que o larvicida tenha uma maior competitividade no mercado, em consequência de
seu menor custo produtivo.

Aplicaçao e Validaçao
Alimento - Cápsulas de moringa orgânica
O diferencial das cápsulas produzidas pela HortaViva em relação àquelas já
encontradas no mercado é o fato de ter sido produzida com folhas de moringa orgânica. A
presença do “Produto Orgânico do Brasil” traz uma maior aceitação do produto, em virtude da
segurança que o selo representa. Atualmente, não existem no mercado brasileiro empresas que
comercializam cápsulas de Moringa oleifera com procedência orgânica, A aplicação desta
tecnologia durante o programa de Estágio Gestor em anexo permitiu que a empresa HortaViva
fosse pioneira na produção de cápsulas com moringa orgânica no mercado brasileiro
A embalagem deve apresentar recomendações de uso, composição nutricional,
informações e contato das empresas envolvidas na produção e no processamento, selo de
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produção orgânica e da empresa de auditoria responsável pela fiscalização das práticas de
cultivo, quantidade, data de fabricação e prazo de validade.
O rótulo utilizado na comercialização do produto (figura 19) contém os selos e informações
relevantes para a comercialização do produto, sendo que o processamento da farinha
(secagem, moagem, e passagem em peneira de 0,08mm) e a manipulação das cápsulas foram
realizados por empresas terceirizadas, devidamente registradas para as atividades em questão.
Figura 19: Rótulo utilizado na comercialização das cápsulas de moringa orgânica

Fonte: Do autor (2017).

Os primeiros lotes do produto, denominado “suplemento alimentar”, foram
comercializados como Mínimo Produto Viável - MVP, no sentido de avaliar sua aceitação no
mercado local. Foram estabelecidos preços de revenda compatíveis com aqueles encontrados
em sites de venda direta via web, prevendo uma margem adicional de até 30% ao revendedor
em consequência da certificação orgânica. O produto encapsulado (Figura 20) tem melhor
aceitação no mercado e agrega valor à farinha de moringa.
Figura 20: Cápsulas com 500 mg de farinha de Moringa

Fonte: Do autor (2017).
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A princípio, 10% da produção de farinha de moringa orgânica da HortaViva é destinada à
produçao das cápsulas, de maneira que esta destinação seja aumentada de acordo com a
demanda pelo produto.

Biocombustível - Biodiesel de moringa para uso como aditivo
O cultivo de moringa produz, em média, 5 ton/ha de sementes em um plantio adulto,
das quais pode ser extraído 25 – 30% de óleo mecanicamente. O ácido oleico extraído da
Moringa é ideal para a produção de biodiesel, porém, acredita- se que a aplicação desse
componente na oleoquímica seja mais vantajosa economicamente, visto que está cotado a
mais de R$4.000,00 a tonelada, sendo interessante apenas o seu excedente ser voltado para a
produção de biodiesel (ARANDA, 2009). No entanto, o biodiesel feito com o óleo vegetal
extraído das sementes de Moringa oleifera, devido a suas características físico-químicas, tem
potencial para ser utilizado em misturas com biodieseis provenientes de matérias primas de
baixa qualidade, a exemplo do óleo residual de fritura, aumentando sua estabilidade oxidativa
e promovendo sua adequação aos padrões de qualidade determinados pela Agência Nacional
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, para verificar a influência na qualidade
do biodiesel de óleo residual, quando misturado com biodiesel de moringa.
O óleo de moringa foi extraído mecanicamente a frio, após duas passagens em prensa
helicoidal da marca ScothTech. O óleo residual de fritura foi coletado em estabelecimentos
comerciais do município de Lavras/MG pelo G-óleo. As análises e os procedimentos para a
produção dos biodieseis foram realizados no Laboratório de Plantas Oleaginosas, Óleos,
Gorduras e Biodiesel da Universidade Federal de Lavras. Foram realizadas duas misturas de
biodiesel de óleo residual com 1% e 5% de biodiesel de Moringa, logo após as misturas serem
feitas, os biodieseis foram homogeneizados em agitadores magnéticos e encaminhados para a
realização das análises físico-químicas. Os biodieseis foram analisados em triplicatas para a
determinação dos seguintes parâmetros: índice de acidez, índice de saponificação, índice de
iodo, massa especifica, densidade, refração e índice de peróxido. Todas estas análises foram
tituladas, exceto a massa específica, densidade e refração, seguindo os procedimentos do
Instituto Adolf Lutz (1985) e American Oil Society (1990).
As sementes contém de 30% a 40% de um óleo conhecido como “Ben oil”, fazendo
referência ao ácido behênico que faz parte de sua composição, que é usado para lubrificar
relógios e outras maquinarias delicadas.(RANGEL, 1999).
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A composição centesimal dos ácidos graxos presentes no óleo vegetal extraído das
sementes de moringa, o número de moléculas de carbono e a quantidade de insaturações de
cada um desses ácidos graxos estão demonstrados na tabela 2.

Tabela 2: Composição dos ácidos graxos do óleo das sementes de Moringa oleifera

Ácido Graxo
Ácido Palmítico
Ácido Palmitoleico
Ácido Esteárico
Ácido Oleico
Ácido Linoleico
Ácido Arachidico
Ácido Eicosenóico
Ácido Behênico
Ácido Lignocerico

Estrutura
Molecular

Quantidade

C16:0
C16:1
C18:0
C18:1
C18:2
C20:0
C20:1
C22:0
C24:0

5,9%
1,1%
5,1%
72,9%
0,8%
3,6%
2,3%
7,3%
1,0%

Fonte: RANGEL, 1999.

Óleos vegetais e gorduras animais são compostos de ácidos graxos. A característica de
um óleo vegetal está diretamente relacionada com o tamanho de sua cadeia de carbonos (C) e
o número de insaturações nela presente. Ácidos graxos de cadeias longas, com poucas
insaturações, como o ácido oleico (C 18:1), são muito adequados para a fabricação de
biodiesel. O índice de acidez mede a quantidade de ácidos graxos livres presentes no
biodiesel. Segundo a ANP, a acidez de um biodiesel não pode ultrapassar o valor de 0,50mg
de NaOh/g. Pode-se observar, na tabela 3, que a adição de 1% e 5% de biodiesel de moringa
reduziram o índice de acidez do biodiesel de óleo residual de 0,92 para 0,45mg NaOh/g e
0,40mg NaOh/g, respectivamente, melhorando a qualidade do biodiesel produzido a partir de
óleo residual e adequando-o aos parâmetros exigidos pela agência reguladora. O índice de
saponificação mede o quanto o biodiesel pode ser saponificável, fator prejudicial na qualidade
do combustível produzido. Após a adição de 1% e 5% de biodiesel de Moringa, o teor de
saponificáveis foi reduzido em cerca de 50%, melhorando significativamente a qualidade do
biodiesel de óleo residual. De acordo com a ANP (2016) o índice de iodo, que mede o grau de
instauração do biodiesel, não pode exceder de 120 g I2/100g, e a mistura de 5% obteve um
resultado menor do que o estabelecido, apresentando 46,33 g I2/100g6. A massa específica
sofreu uma leve alteração na mistura de 5%, e aumentou consideravelmente na mistura de 1%
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quando comparado com o biodiesel de óleo residual puro, porém ambos se enquadram nos
parâmetros estabelecidos pela ANP. Um dos parâmetros mais importantes e que está
diretamente ligado à pureza do biodiesel é a densidade, onde mostra que não ocorreram
interações entre o éster etílico e os glicerídeos. A densidade encontrada foi de 0,89g/cm³ para
as duas misturas, que se encontram dentro dos padrões estabelecidos pela ANP. Quanto ao
índice de refração, que está associado ao valor de acidez e com a escala Brix, usada para
medir esse índice, varia de 1,33 até 1,52, é possível afirmar que os resultados obtidos estão
dentro dos padrões, e que as duas misturas melhoram em relação ao biodiesel de óleo residual
puro.
Tabela 3: Parâmetros de qualidade do biodiesel de óleo residual puro e misturado com 1 e 5%
de biodiesel de Moringa oleifera

Indicadores de

Biodiesel de Óleo

1% Biodiesel de

5% Biodiesel de

qualidade

Residual

Moringa

Moringa

Acidez (mg NaOH/g)

0,92

0,45

0,40

Saponificação (ppm)

30,31

15,15

15,16

68,80

60,61

46,33

872

879

873

Densidade (g/cm³)

0,90

0,89

0,89

Refração (40°C)

1,4615

1,4602

1,4601

Iodo (gI2/100g)
Massa específica à
20°C (kg/m³)

Fonte: (CARVALHO et al., 2016)

A alta estabilidade oxidativa deste óleo vegetal sinaliza que o acréscimo de biodiesel
de Moringa aos biodieseis provenientes de matérias primas residuais pode elevar de forma
significativa seu tempo de prateleira. Os resultados das análises de índice de acidez,
saponificação, iodo, massa especifica, densidade e refração estão apresentadas na tabela
acima, e permitem concluir que é possível adequar o biodiesel de óleo residual de fritura aos
padrões exigidos pela ANP ao adicionar 1% de biodiesel de Moringa em sua composição. Os
Índices de Acidez e Iodo mostraram melhoras superiores com a adição de 5% de biodiesel de
moringa ao biodiesel produzido a partir de óleo residual.
O Mínimo Produto Viável (MVP) pode ser caracterizado como um “Biodiesel
Premium de Moringa”, para uso como aditivo ou blendas com biodieseis de baixa qualidade.
Contudo, somente foi desenvolvido e validado a nível laboratorial, utilizando os parâmetros
qualitativos sugeridos pela agência reguladora. São necessários ensaios e estudos futuros para
que o MVP se torne, de fato, um produto comercial.
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Biolarv – Larvicida Natural
Para desenvolver este produto foram realizados experimentos laboratoriais já
mencionados, a fim de verificar o potencial da torta de moringa como larvicida em larvas do
mosquito Aedes aegypti. Após os testes laboratoriais publicados em congressos científicos foi
desenvolvida a identidade visual do produto para que o MVP pudesse ser lançado a fim de
realizar a prova de mercado. O produto Biolarv – Larvicida Natural foi lançado em Novembro
de 2016, no congresso de Biodiesel ocorrido em Natal/RN (Figura 21), onde foram
distribuídas 50 (cinquenta) frascos do produto, quantidade necessária para a produção de 100
(cem) litros de solução larvicida
Figura 21: Produto “Biolarv – Larvicida Natural” em embalagens de 20g

Fonte: o Autor

A comercialização deste produto ainda depende do ciclo de cultivo da planta, para que
a produção do Larvicida alcance um nível que permita sua comercialização em larga escala. O
Pedido de Registro de Marca de Produto (Anexo) foi requerido pela UFRN junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial – INPI e pode ser identificado pelo número 911597956.
Para atender à demanda da sociedade e das ações de extensão promovidas na Pró – reitoria de
Extensão da UFRN, a identidade visual e o nome do produto foram desenvolvidos para atuar
no combate às arboviroses causadas pelo mosquito A. aegypti, que tem causado grandes
problemas de saúde pública em todo o Brasil.
O rótulo deste produto foi desenvolvido no Laboratório de Inovação Tecnológica em
Saúde – LAIS (Figura 22)
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Figura 22: Rótulo do produto Biolarv – Larvicida natural

Fonte: LAIS/HUOL – UFRN

Outros estudos estão sendo realizados para explorar o potencial deste agente como
defensivo agrícola, controlando patógenos agrícolas, como fungos que causam enormes danos
econômicos em lavouras brasileiras, a exemplo da Ferrugem e da Cercosporiose na cultura do
café, e dos fungos produzidos em ninhos de formigas cortadeiras, que alimentam este inseto a
partir das folhas dos mais diversos cultivos. Desta forma, espera-se criar tecnologias
inovadoras que permitam à agricultura orgânica trabalhar com tecnologias de manejo
semelhantes às utilizadas no sistema convencional de larga escala, porém de modo sustentável
e passível de certificação.
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Modelo de Negócios Canvas
O Modelo de Negócios é a possibilidade de visualizar a descrição do negócio, das
partes que o compõem, de forma que a ideia sobre o negócio seja compreendida por quem lê
da forma como pretendia o dono do modelo (BAHIA, 1998). O Modelo de Negócios Canvas
é uma ferramenta dinâmica e ilustrativa que demonstra a lógica da atividade empreendedora,
não sendo nele incluídos detalhes como planilhas, metas, prazos, custos e outras ferramentas
típicas do Plano de Negócios.
Em se tratando de uma empresa de base tecnológica que nasceu de um programa de
incubação dentro da Universidade Federal de Lavras, as práticas de inovação tecnológica
estão presentes em todas as etapas da cadeia produtiva da Olea, desde o desenvolvimento de
insumos agrícolas e bioprodutos para o tratamento de água, nutrição animal e vegetal, e
produção de energia renovável, com foco especial na utilização de matérias primas renováveis
e residuais para a produção de biodiesel.
O modelo de negócios proposto é condizente com as competências dos sócios da
empresa e visa atender às diretrizes da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação,
sobretudo no que se refere ao desenvolvimento condizente com a sustentabilidade da
transformação produtiva no Brasil (MCTI, 2012).
A Olea – Óleos, Lipídeos, Ésteres Ltda ME é uma indústria de transformação e geração de
produtos de origem vegetal, animal e residuária, portanto renováveis, que substitua a
utilização daqueles produzidos pela indústria petroquímica, notadamente não renováveis. Os
produtos são constituídos de derivados de plantas oleaginosas, óleos e gorduras residuárias e
de frituras, e resíduos do abate de animais, empregando também outros resíduos agrícolas,
industriais e urbanos. Comercializa óleos vegetais e coprodutos de sua produção, na forma de
farelos, farinhas, sabões e materiais orgânicos que podem ser utilizados para a geração de
energia, saboaria, cosmética, nutrição animal e vegetal, indústria, energia renovável
reciclagem e meio ambiente.
A cultura da moringa e o desenvolvimento de produtos inovadores extraídos de seus
derivados serão utilizados como vitrine para os outros insumos gerados pela empresa, como
biofertilizantes e defensivos, que podem ser utilizados em outros cultivos, sobretudo aqueles
certificados ou que se encontram em processo de conversão para o sistema orgânico. A atual
conjuntura ambiental demonstra que a sustentabilidade é necessária e tem se tornado
economicamente atrativa a nível global, com o surgimento de uma forte demanda promovida
pelo mercado consumidor.
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O quadro ilustrado na figura 23 representa o esquema proposto pela Olea Ltda ME
para, dentro de suas possibilidades, explorar a cultura da Moringa oleifera em toda a sua
cadeia produtiva, desde as atividades agrícolas até o beneficiamento de seus derivados e ou
desenvolvimento de produtos inovadores de impacto.
Figura 23: Modelo de Negócios Canvas da moringa para a empresa Olea Ltda ME.

As figuras 23 e 24 ilustram a sequência de operações adotadas no processamento de folhas e
sementes de moringa para a produção dos bioprodutos desenvolvidos durante este trabalho.
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Figura 23: Fluxograma do processamento das folhas de Moringa

Fonte: O autor
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Figura 24: Fluxograma do processamento de sementes de moringa
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Um contrato de Sociedade em Contas de Participação foi celebrado entre Olea,
HortaViva Produtos Orgânicos e Árvore da Vida para exploração da cultura da moringa. As
folhas produzidas na zona rural de Nísia Floresta – RN são colhidas, higienizadas, moídas,
embaladas e enviadas nas formas de chá, farinha e cápsulas ao mercado de São Paulo – SP, na
pessoa jurídica de Árvore da Vida. As sementes serão transportadas a Lavras – MG, onde a
Olea se encarregará de extrair, filtrar e degomar o óleo vegetal, utilizando seu coproduto
(torta de moringa) no desenvolvimento de produtos como o Biolarv – Larvicida Natural.
Em uma iniciativa de longo prazo, foi firmado um contrato com o Projeto Extensão
Industrial Exportadora para expandir o negócio das cápsulas de moringa, de forma a atender o
mercado externo, uma vez consolidado o fornecimento a nível nacional.

As sementes

produzidas na propriedade agrícola arrendada pela HortaViva (Nísia Floresta-RN) serão
transportadas à sede operacional da Olea Ltda ME em Lavras-MG, para que sejam
processadas. A torta resultante do processo de extração de óleo será utilizada na produção do
Biolarv – Larvicida Natural, fechando a cadeia produtiva da semente de moringa.
Toda a planta alimentícia pode ser usada como suplemento alimentar, sendo listada
pela Bélgica, França e Itália, indicando que se pode vender moringa no mercado externo. Não
deverão existir problemas em comercializá-la como suplemento alimentar em outros países
europeus. Neste caso, derivados da folha de Moringa oleifera são vendidos como farinha das
folhas desidratadas (leaf powder), também classificadas como produto alimentício.
A semente e o óleo de Moringa não são usualmente comercializados na Europa como
produtos para a saúde. No entanto, estão presentes que inclui todas as partes da planta.
Produtores de suplementos alimentares não podem fazer propaganda de usos medicinais.
Alguns exemplos de propaganda feita na Europa em produtos contendo moringa promovem
melhora, por exemplos, no sistema digestivo, circulação sanguínea, controle de peso, entre
outros. É comum encontrar rótulos com dizeres como “É uma fonte de energia e nutrientes
que contêm vitaminas, proteína, minerais, aminoácidos e antioxidantes”, “Eleva naturalmente
os níveis de energia”, “Ajuda na atividade anti-inflamatória, melhora o sistema imunológico e
o metabolismo em dietas para controle de peso”, “A moringa é conhecida como Árvore
Milagrosa, ou Árvore da Vida”.
É necessário conhecer as definições das autoridades da área de saúde junto aos
compradores dos mercados onde se deseja atuar, em países diferentes de Bélgica, França e
Itália, que aderem à mesma lista de suplementos alimentares (Lista BELFRIT). Outros países
europeus se referem à lista BELFRIT para decidir quais produtos serão permitidos em seu
território. É importante que não seja feita nenhuma menção a usos medicinais para os
produtos derivados da Moringa.

Deve-se procurar amparo em publicações científicas e
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análises feitas com o produto que será comercializado, utilizando laboratórios de
universidades idôneas a fim de comprovar as características nutricionais e sanitárias.
A moringa está se tornando cada vez mais popular no mercado europeu. Isto é
resultado de uma grande procura dos consumidores por produtos novos e exóticos,
especialmente se estes são tradicionalmente utilizados para benefícios na saúde. Uma vez que
a planta não se desenvolve bem na maior parte do continente europeu, existe uma demanda
crescente por importadores. A Índia é o principal fornecedor do mercado europeu e suas
exportações crescem anualmente. De Janeiro de 2014 a outubro de 2016, a Índia exportou
16.000 toneladas de Moringa oleifera, segundo o jornal indiano The Indian Express, em
edição publicada em 10/03/2016.
Existe ainda uma demanda por moringa orgânica para atender o mercado dos países
desenvolvidos, que constitui em oportunidade para novos produtores que têm condições de
produzir de forma orgânica e certificada. Selos sociais como o “Fair trade”, ou comércio
justo, também são bem vistos por estes mercados, que procura produtos que geram renda a
pequenos produtores e comunidades rurais. A moringa deve ser produzida de forma
sustentável.
É imprescindível que a empresa tenha capacidade de promover um fornecimento
estável aos importadores, tanto em qualidade como em quantidade. Isto facilitará a
concorrência com o mercado indiano que produz moringa em grande escala, podendo vender
a preços menores. Para atender às exigências dos importadores, é necessário desenvolver uma
empresa bem estruturada e informações confiáveis sobre o produto, o que inclui tabelas com
dados técnicos e nutricionais, bem como certificações reconhecidas e valorizadas no mercado
externo. Para garantir a qualidade das folhas, deve-se minimizar o tempo entre a colheita e a
secagem. Também é necessário padronizar a produção reduzindo ao máximo as variações
entre os lotes do produto. Por isso, deve-se monitorar a pós-colheita, desenvolver práticas
padronizadas, treinar funcionários e, principalmente, criar incentivos para garantir que as
recomendações sejam seguidas sem a necessidade de acompanhamento ao longo de todo o
processo.
Antes de se engajar no cultivo de moringa, deve-se fazer um estudo de viabilidade
para conhecer a taxa de retorno do investimento e as capacidades de recursos humanos e
financeiros necessários para atender os diversos segmentos dos mercados externo e interno.
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Memorial de Atuaçao - CInO
A atuação do pesquisador no campo da inovação tem início no período 2005-2011, na
Universidade Federal de Lavras – UFLA, onde cursou graduação em Agronomia e fez parte
do Grupo de Estudos em Plantas Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel – G-Óleo, que tive
a oportunidade de coordenar entre 2011 e 2012. Durante esta etapa, o principal objetivo era
fomentar a cadeia produtiva do Biodiesel com matérias primas graxas. No âmbito da inovação
em agricultura, participou de projetos de pesquisa e extensão que visavam utilizar plantas
oleaginosas alternativas que pudessem ser cultivadas por agricultores familiares do estado de
Minas Gerais, a exemplo de culturas como mamona (Ricinus communis), pinhão manso
(Jatropha curcas) e de outras oleaginosas para cultivo na entressafra (“safrinha”). Também
foram feitos trabalhos de extrativismo vegetal de frutos da palmeira macaúba (Acrocomia
aculeata), uma planta de ocorrência natural no bioma cerrado. Em sua monografia, procurou
destacar o potencial energético desta palmeira oleaginosa, que ocorre massivamente em mais
de 11,5 milhões de hectares (ha) com densidade superior a 200 plantas/ha (ADO; PR; PARA,
2014).
O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel - PNPB foi estabelecido pela lei 11.097
de 13 de janeiro de 2005 e determinou a obrigatoriedade de adição de um percentual mínimo
de biodiesel ao óleo diesel mineral comercializado no Brasil, no sentido de promover
sustentabilidade e inclusão social na cadeia produtiva energética, garantindo maior
competitividade e descentralização pela produção de biodiesel a partir de diversas fontes
oleaginosas em diferentes regiões brasileiras. (BRASIL, 2011)
Para atender a demanda por novas fontes de óleos e gorduras foi criado, em 2005, o primeiro
Congresso Brasileiro de Plantas Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel realizado pela
UFLA, em que integrou a Comissão Organizadora em todas as edições, incluindo o 9◦ evento,
realizado em Natal/RN em novembro de 2016, juntamente com o Congresso da Rede
Brasileira de Tecnologia do Biodiesel - RBTB.
Durante este período participou de um edital juntamente com os orientadores do G-Óleo e
presidentes do supracitado Congresso para a incubação de empresas inovadoras, promovido
pela Incubadora de Empresas de Base Tecnológica - INBATEC/UFLA. A partir deste edital,
foi incubada a microempresa Olea – Óleos, Lipídeos, Ésteres e Assessoria Ltda., na qual o
pesquisador figura como sócio administrativo. A empresa objetiva a geração de produtos de
origem vegetal, animal e residuária, portanto renováveis, que substituam a utilização daqueles
produzidos pela indústria petroquímica, notadamente não renováveis.
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Graduado em janeiro de 2012, seguiu participando dos trabalhos promovidos pelo G-Óleo e,
no próximo ano, se transferiu a Milão – Itália para frequentar o curso de alta formação EERM
– Energy and Environmental Risk Management (Gestão de Riscos em Energia Renovável e
Meio Ambiente) da Università Degli Studi di Milano – Biccoca / UNIMIB, com duração de
um ano. No primeiro semestre deste período, participou de um projeto do Departamento de
Ciência dos Materiais para o reaproveitamento de gás carbônico residual produzido por um
sistema de purificação de biogás em biometano por influência de um líquido iônico. O estudo
objetivou a produção de óleo vegetal de microalgas cultivadas em meio enriquecido com gás
carbônico residual, em fotobioreatores fechados. No segundo semestre do EERM, dedicado à
experiência profissional, foi feito um trainee na Entalpica S.p.A, uma empresa montadora de
grupos motogeradores localizada em Bellusco - Itália. Estes geradores eram customizados em
containers e podiam ser alimentados com óleo vegetal combustível e/ou biogás, utilizando
tecnologia de ponta para a cogeração e trigeração de energia com eficiência elevada.
Durante o trainee, realizou estudos acerca de uma planta oleaginosa de origem indiana
denominada moringa (Moringa oleifera Lamarck) e acabou sendo efetivado para trabalhar em
uma nova filial, aberta em 2014 na cidade de Natal/RN, sob a pessoa jurídica denominada
Entalpica Brasil Soluções em Energia Ltda. O objetivo era implantar um campo de cultivo
com 25.000 árvores de Moringa na zona rural de Upanema – RN, produzindo o óleo vegetal
que seria necessário para alimentar os grupos motogeradores a serem comercializados pela
empresa no Brasil. O projeto foi iniciado em abril/2014 em uma área degradada pela
formação de pastagens, e a planta se desenvolveu sem o uso de irrigação neste ambiente de
clima semiárido que se rendia aos efeitos da desertificação, demonstrando o potencial desta
oleaginosa em reflorestar o nordeste brasileiro produzindo, de forma integrada, folhas
alimentares e óleo vegetal de alta qualidade.
O profissional se desligou da empresa para seguir o Programa de Pós-Graduação em Ciência,
Tecnologia e Inovação - MPI da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, com
o objetivo de demonstrar e explorar o potencial da Moringa oleifera como uma cultura
agrícola inovadora capaz de fortalecer o agronegócio do nordeste brasileiro, gerando produtos
alimentares substitutos daqueles subsidiados pela Companhia Brasileira de Abastecimento –
CONAB para a atividade pecuária, concomitantemente à produção de óleo vegetal nobre e
bioprodutos inovadores para a purificação de água permitindo, assim, o reflorestamento de
áreas sujeitas à desertificação com sustentabilidade econômica.
Durante o MPI foi monitor de dois projetos aprovados pela Pró-Reitoria de Extensão PROEX/UFRN através das ações de extensão PJ162-2016, “Moringa: Inovação,
Desenvolvimento e Sustentabilidade no Semiárido Potiguar” e PJ092/2016, “Larvicida
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Natural à Base de Moringa oleifera para Combate a Focos do mosquito Aedes aegypti”, de
forma a atender à exigência de desenvolvimento de produtos inovadores do referido mestrado.
Tais ações de extensão foram coordenadas pela Professora Dra. Magda Maria Guilhermino,
que lidera o Grupo de Estudos em Produção Animal do Rio Grande do Norte, vinculado à
Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ/UFRN. Parte dos trabalhos foram realizados no projeto
Defeso da Caatinga no assentamento Trangola, localizado na zona rural de Currais
Novos/RN, região que constitui um dos núcleos de desertificação do semiárido brasileiro.
(CORREIA, et al., 2011).
O termo CInO (Chief Innovation Officer), criado por Miller e Morris (1998), é
atribuído ao profissional responsável pela gestão da inovação dentro de uma empresa,
gerenciando os processos de transformação de produtos e serviços com a inclusão de novas
tecnologias e metodologias.
No sentido de atender às exigências de Gestão da Inovação do MPI, participei da implantação
de campos de cultivo de moringa cultivados em manejo orgânico para consumo humano na
empresa Hortaviva Ltda., auditada pelo Instituto Biodinâmico – IBD para a produção
certificada, localizada na zona rural de Nísia Floresta/RN. Este trabalho foi implantado em
pequena escala no inicio de 2016 e recebeu um aporte de capital em 2017 com a participação
de uma terceira empresa, que constitui um sócio investidor.
Ainda em 2017 trabalhei como consultor pela empresa Roriz da Rocha Agronegócios, sediada
na zona rural de Pureza/RN, para a implantação de cultivos de moringa para alimentar um
rebanho de 110 cabeças de gado Girolando inseminados artificialmente, reduzindo a
dependência de concentrado proteico e alimentos energéticos, até então adquiridos fora da
propriedade. Desta, procurei evidenciar o potencial da moringa na agricultura convencional,
participando da cadeia produtiva do leite em áreas do nordeste brasileiro.
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Consideraçoes Finais
Dentre os três produtos desenvolvidos, conclui-se que:


As cápsulas feitas com farinha das folhas desidratadas de moringa orgânica
apresentaram aceitação do mercado, demonstrando a viabilidade técnica de um
modelo agrícola sustentável.



O produto “Biolarv” tem grande potencial inovador inclusive para outras finalidades,
além do controle de Aedes aegypti, porém deve ser produzido em maior quantidade
para que tenha escalabilidade e seu real potencial seja conhecido;



O biodiesel feito com óleo de moringa apresenta potencial inovador e promove
melhoria significativa nos padrões de qualidade do biodiesel proveniente de matérias
primas de baixa qualidade. Todavia, o óleo vegetal extraído das sementes de moringa
encontra mercados atrativos na indústria de fármacos e cosméticos. Portanto, o
biodiesel de moringa, como aditivo para o uso de blendas, deve passar por um estudo
de viabilidade econômica considerando os custos de oportunidade, com possibilidade
de se atingir melhores rentabilidades pela sua comercialização para outros mercados.

O plano de negócios da Olea Ltda ME passou por grandes alterações em consequência das
atividades desenvolvidas durante o MPI. A empresa, sediada em Lavras-MG, passou a atuar
também no estado do Rio Grande do Norte através de uma sociedade criada com a empresa
HortaViva, desenvolvendo tecnologias para o cultivo orgânico e processamento dos derivados
da Moringa oleifera. A estrutura existente em Minas Gerais deverá receber as sementes
produzidas em Nísia Floresta - RN para a produção de óleo vegetal e coprodutos. Foi
arrendada uma propriedade rural que servirá como vitrine de insumos agrícolas que deverão
ser certificados para o manejo orgânico, com a função de permitir que este seja realizado com
as mesmas tecnologias utilizadas na agricultura convencional, facilitando a conversão
Convencional – Orgânico de pequenos e médios produtores.
A viabilidade técnica do cultivo de Moringa oleifera no estado do Rio Grande do
Norte apresenta grande potencial nas regiões costeiras, dada a maior precipitação anual e a
granulometria mais arenosa do solo, fatores que intensificam o vigor produtivo da cultura.
Nas regiões Médio-Oeste e Seridó os cultivos observados também se apresentaram viáveis,
sendo que a planta foi capaz de completar o ciclo produtivo sem o auxílio de irrigação, o que
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sinaliza o seu potencial uso em programas de recuperação de áreas degradadas para o combate
à desertificação do semiárido.
O cultivo da moringa em maior escala pode ser realizado e seus produtos tem alto valor
agregado, existindo a possibilidade de se atingir uma receita atrativa investindo-se na cultura,
considerando o ciclo perene da espécie e o retorno do capital investido.
O Modelo de Negócios proposto e demonstrado neste trabalho prioriza a
regionalização da produção agrícola através do tratamento de resíduos animais e vegetais para
produzir insumos que consigam viabilizar a adoção de práticas de manejo orgânico em maior
escala, construindo um sistema replicável e escalável.
Ganhos econômicos, sociais e ambientais foram alcançados nos diferentes modelos de
cultivo adotados pela Hortaviva e pela Roriz da Rocha Agronegócios com a cultura da
Moringa oleifera, e estes projetos podem ser utilizados em outras áreas da região semiárida,
desde que feitas as adaptações necessárias.
A inovação tecnológica e o desenvolvimento cientifico são indispensáveis para a
adequação do uso da terra às necessidades sociais e ambientais, de forma a promover a
sustentabilidade em ambos os aspectos.
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