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Resumo - A espécie Calendula officinalis L. está registrada na Lista Oficial das Espécies da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com efeitos terapêuticos validados. A 
calêndula também está na relação de plantas medicinais que apresentam potencial para 
gerar produtos de interesse do Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, é importante 
ressaltar aspectos relacionados com a utilização, constituintes químicos, cultivo, 
beneficiamento e comercialização da calêndula, bem como métodos de propagação, 
cultivares disponíveis para o produtor, controle de pragas e doenças, manejo da lavoura 
sob sistemas orgânico e convencional, produtividade e possibilidades de comercialização 
dessa espécie nos mercados interno e externo.

Palavras-chave: Malmequer. Planta medicinal. Cultivo. Pós-colheita. Produção. 
Comercialização. 

Calêndula
 (Calendula officinalis L. - Asteraceae)

Ilio Montanari Júnior1
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INTRODUÇÃO

Calendula officinalis L. é uma espécie 
da família Asteraceae, conhecida popu-
larmente como calêndula, malmequer, 
maravilha-do-jardim (MARTINS et al., 
1994; LORENZI, 2013), bonina, flor-de- 
todos-os-males, malmequer-de-jardim, 
maravilha, margarida-dourada e verrucária 
(LORENZI; MATOS, 2008). 

A origem da planta é incerta. Supõe-se 
que seja uma variedade hortícola criada a 
partir de variedades silvestres de Calendula 
arvensis L. Ocorre espontaneamente na 
Europa Oriental e ao redor do Mar Medi-
terrâneo. Em alguns países mediterrâneos 
(França, Itália e Egito), dos Bálcãs e da 
Europa Oriental, como Polônia e Hungria, 
existe tradição no cultivo de calêndula, 
fazendo dessas regiões as principais pro-
dutoras (FONT QUER, 1993).

A calêndula é uma espécie anual, de 
até 60 cm de altura, com folhas oval- 
alongadas, cartáceas, espessas, levemente 
pubescentes, de 6 a 9 cm de comprimento. 
As flores, de 6 a 9 cm de diâmetro, podem 
variar de amarelo-claras a fortemente 
alaranjadas, e estão reunidas em inflores-
cências (Fig.1) capitulares simples ou do-

bradas (MARTINS et al., 1994; LORENZI; 
MATOS, 2008; LORENZI, 2013). 

No Brasil, pode ser cultivada durante 
todo o ano, porém, desenvolve-se melhor 
e é mais produtiva quando cultivada no 
inverno, sendo inclusive resistente a geadas 
leves. Esta característica faz da calêndula 
uma interessante opção agrícola, para uma 

época do ano em que o produtor busca um 
cultivo de ciclo curto, antes do cultivo de 
verão (MONTANARI JÚNIOR, 2000).

A calêndula é tradicionalmente usada 
na medicina popular para tratar feridas e 
machucados. Na indústria farmacêutica, é 
usada como anti-inflamatório, cicatrizante 
e antisséptico. Na indústria cosmética, faz 

Figura 1 - Inflorescência da Calendula officinalis L.
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parte da composição de xampus, cremes 
e sabonetes. Na indústria alimentícia, seu 
óleo essencial, rico em alfa-cadineno, é 
um importante agente flavorizante para 
assados, doces e chicletes. 

Suas flores são usadas na fabricação 
de corante natural, e podem também ser 
consumidas frescas, dando às saladas um 
delicado bouquet e forte colorido. Podem 
ser utilizadas na composição de ração 
para galinhas poedeiras, para que a gema 
apresente coloração intensa. Também pode 
ser utilizada como ornamental. 

Atualmente, os usos da calêndula têm- 
se ampliado, pois o óleo graxo que é extraí-
do das sementes (além do óleo essencial, 
presente nas folhas e flores) pode substituir 
os compostos orgânicos voláteis, altamente 
tóxicos, usados na fabricação de tintas, 
plásticos, pesticidas, etc. (FORCELLA; 
PAPIERNIK; GESCH, 2009).

CONSTITUINTES QUÍMICOS

Possui óleo essencial rico em ses-
quiterpenos (alfa-cadineno, alfa-cadinol, 
T-muurolol e epi-ciclosesfelandreno) e 
monoterpenos (limoneno, 1,8-cineol e 
trans-beta-ocimeno) (OKOH; SADI-
MENKO; AFOLAYAN, 2007; GAZIM et 
al., 2008), além de saponinas, aranidiol, fa-
radiol, flavonoides e caroteno (WILLUHN, 
1989). As sementes produzem óleo rico em 
ácido calêndico (CROMACK; SMITH, 
1998).

De acordo com a Farmacopeia Brasi-
leira (1988), o teor de flavonoides totais 
em calêndula não pode ser inferior a 0,4%. 

UTILIZAÇÃO

Os capítulos florais são de grande 
importância para a fitoterapia, pois apre-
sentam ações cicatrizante e antisséptica 
em uso externo; sudorífica, analgésica, 
colagoga, anti-inflamatória, antiviral, an-
tiemética, vasodilatadora e tonificante da 
pele (MARTINS et al., 1994).

Os extratos das flores de calêndula 
são utilizados em várias preparações far-
macêuticas para tratamento de eritemas 
solares, queimaduras e dermatoses secas 

(SCHENKEL; GOSMANN; ATHAYDE, 
2004), e para cosméticos, como cremes 
hidratantes (produtos para uso em pré 
e pós-exposição solar), uma vez que as 
saponinas, as gomas e as mucilagens têm 
grande capacidade umectante (NARDI; 
CAGLIARDI; PRAMPOLINI, 1991).

CULTIVO

Em condições ideais de plantio (Fig. 2 
e 3), colheita, secagem e extração, é pos-
sível obter fração volátil com constituintes 
químicos semelhantes àqueles obtidos em 
seu hábitat (GAZIM et al., 2007).

Figura 2 - Cultivo de Calendula officinalis L. na área experimental da Unicamp-CPQBA, 
Paulínia, SP

NOTA: Unicamp-CPQBA - Universidade Estadual de Campinas - Centro Pluridisciplinar 
de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas.

Figura 3 - Cultivo de Calendula officinalis L. na Fazenda Experimental do Vale do Piranga 
(FEVP) da EPAMIG Zona da Mata, Oratórios, MG
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O produtor deve ter em mente que pro-
duto final pretende comercializar: se óleo 
essencial, flores secas, sementes ou óleo 
das sementes, para adequar suas instala-
ções. Por exemplo, se pretende produzir 
óleo essencial, será necessário um destila-
dor. Também é importante que o agricultor 
saiba qual uso será feito da matéria-prima 
que produzirá. Com essa informação, 
poderá aumentar a produtividade de sua 
lavoura e a qualidade da matéria-prima, 
adquirindo cultivares e adotando técnicas 
de cultivo adequadas (MONTANARI 
JÚNIOR, 2000).

Uma das técnicas que pode ser utilizada 
é o consórcio entre plantas medicinais e 
hortaliças.

O cultivo consorciado de calêndula 
com alface mostrou-se viável, proporcio-
nando um aumento na produção de calên-
dula, sem alterar seu teor de flavonoides 
(BONFIM et al., 2012). 

Propagação

A propagação da calêndula pode ser 
feita por semeadura direta no campo. Esta 
é uma técnica interessante, já que os custos 
de produção são reduzidos, por economizar 
nos investimentos necessários à produção 
de mudas em viveiro e na operação de 
transplantio. A germinação é vigorosa e 
bastante rápida (2-3 dias), o que faz com 
que as linhas de semeadura sejam rapida-
mente vistas, e a capina possa ser feita, 
ainda, quando as plantas espontâneas estão 
pequenas e mais fáceis de ser controladas. 

Quando o objetivo da produção é pro-
duzir flores, a semeadura no campo deman-
da de 50 a 80 g de sementes por 100 m2,
numa distância entrelinhas que varia de 
40 a 60 cm (DACHLER; PELZMANN, 
1989). No entanto, a semeadura no campo 
não é fácil, pelo fato de as sementes de 
calêndula serem de diferentes tamanhos 
(o peso de 1.000 sementes pode variar de 
6 a 12 g) e bastante desuniformes (podem 
ser aladas ou não, em forma de gancho ou 
apenas levemente curvadas), o que dificulta 
o adequado funcionamento da máquina 
semeadora. No caso de um adensamento 
excessivo, devem-se desbastar as plântu-

las, deixando-se de 10 a 12 plantas/metro 
linear. 

Quando o objetivo é produzir semen-
tes, a densidade de plantas por metro 
quadrado passa a ser de 40 a 60 plantas/m2

(CROMACK; SMITH, 1998) e implica 
no uso de 7 a 12 kg de sementes/hectare 
(FROMENT et al., 2010?).

Usualmente, fazem-se as mudas da ca-
lêndula em viveiro. As sementes devem ser 
enterradas entre 1 e 2 cm de profundidade. 
As mudas levam cerca de 30 dias da semea-
dura para atingir 15 cm de altura e, então, 
são transplantadas para o campo com 
espaçamento na entrelinha que pode variar 
de 40 a 60 cm, e, na linha, de 10 a 20 cm
(Fig. 2 e 3) (MONTANARI JÚNIOR, 
2000).

Existem sementes de diversas cultiva-
res de calêndula disponíveis no mercado. 
As mais indicadas para o cultivo comercial 
são aquelas cujas flores são uniformemente 
alaranjadas e cheias, não deixando o centro 
(o miolo) à vista, como a ‘Balls Orange’, 
‘Golden King’, ‘Midas’, ‘Orange Gitana’, 
‘Bom Bom’, ‘Fiesta Gitana’, ‘Calypso 
Orange’ (esta cultivar contém alto teor de 
faradiol, fator importante quando a planta 
destina-se à indústria farmacêutica), ‘Per-
simmon Beauty’, ‘Dania’ e ‘Erfurter Oran-
gefarbigen’. Esta última cultivar adapta-se 
muito bem ao Sul e Sudeste brasileiros 
(MONTANARI JÚNIOR, 2000).

Solo e adubação

A espécie não é exigente em solos. No 
entanto é mais produtiva em solos ricos 
em matéria orgânica (MO) e bem drenados 
(SILVA JÚNIOR, 2006). 

Em experimentos conduzidos pela 
EPAMIG Zona da Mata, na Fazenda Ex-
perimental do Vale do Piranga (FEVP), 
em Oratórios, MG, a adubação com es-
terco bovino curtido, na dose de 60 t/ha, 
promoveu aumento da matéria-seca (MS) 
das inflorescências e do teor de flavonoides 
(14%) (FONSECA et al., 2012). 

As quantidades de adubos hidrosso-
lúveis recomendadas são: 80 a 100 kg/ha 
de nitrogênio (N); 100 kg/ha de fósforo 

(P2O5) e 180 kg/ha de óxido de potássio 
(K2O) (DACHLER; PELZMANN, 1989). 
Adubações com 25 t/ha de composto são 
recomendadas. 

A falta de nutrientes faz com que as 
plantas de calêndula não se desenvolvam e,  
consequentemente não consigam competir 
com as plantas espontâneas. Já o excesso 
de adubos, principalmente de N, pode tor-
nar as plantas mais suscetíveis a doenças 
(FROMENT et al., 2010?).

Irrigação

A calêndula é sensível à falta de água, 
e curtos períodos de estiagem comprome-
tem sua produtividade. Por essa razão, o 
produtor deve dispor de equipamento de 
irrigação (MONTANARI JÚNIOR, 2000; 
GAZIM et al., 2007).

A irrigação deve ser realizada, caso não 
ocorra precipitação, apenas no período de 
pré-florescimento com, aproximadamente, 
200 mm (BORTOLO, 2008).

O excesso de água prejudica a produ-
tividade de inflorescências da calêndula. 
O manejo com déficit hídrico, seguido 
de irrigação suplementar na fase de pré-
florescimento, induz ao máximo floresci-
mento (MARQUES; BORTOLO; SAN-
TOS, 2011).

Pragas e doenças

A calêndula é rústica, e, normalmente, 
desenvolve-se sem problemas fitossani-
tários. Quando ocorrem doenças, a mais 
comum a damping-off (tombamento ou 
mela) no viveiro, causada por diversos 
fungos, como Fusarium sp., Rhizoctonia 
sp. e Pythium sp., os quais podem ser 
controlados com manejo adequado (lim-
peza periódica, uso de substrato livre de 
doenças, adequação da irrigação, etc.). 

No campo, as doenças que ocorrem 
com mais frequência são: mofo-branco, 
cercosporiose, alternariose e podridão 
de esclerotinia. Porém, não chegam a 
comprometer economicamente a cultura. 
Para que os patógenos causadores dessas 
doenças não se tornem um problema, não 
se deve plantar calêndula seguidamente na 
mesma área.

usuario
Realce

usuario
Realce

usuario
Realce

usuario
Realce

usuario
Nota
...a mais comum é damping-off...
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Dentre as pragas mais frequentes da 
calêndula destacam-se os pulgões (Aphis 
spiraecola e Uroleucon aabrosidae f. 
lizerianum) e a tripes (SILVA JÚNIOR, 
2006).

Controle do mato

A calêndula é planta vigorosa, que 
rapidamente fecha o estande, e dificulta o 
crescimento de plantas espontâneas, desde 
que irrigada e cultivada em solo fértil. Po-
rém, em sua fase inicial, é preciso realizar 
capinas frequentes, sob pena de drástica 
redução de produtividade. O espaçamento 
entrelinhas de 50 cm possibilita a capina 
manual ou o uso de cultivador acoplado a 
um minitrator (MONTANARI JÚNIOR, 
2000).

Alguns herbicidas para uso em calên-
dula vêm sendo testados, dentre estes: tri-
fluralina, em pré-emergência incorporado 
ao solo; chlororphan + nitrophen, para 
folhas estreitas e largas; phenmediphan 
para folhas largas, quando a cultura está 
no estádio cotiledonar; alloxidin e diclofop 
para folhas estreitas em pós-emergência; 
metachlor e penmeditalin em pré-emer-
gência, e imazametabenz e desmediphan 
em pós-emergência (PANK; ENNET, 
1988; FORCELLA; PAPIERNIK; GES-
CH, 2009).

COLHEITA E PRODUTIVIDADE 

A colheita pode ser mecanizada quan-
do o objetivo do produtor é obter óleo 
essencial da parte aérea, ou óleo graxo, 
proveniente das sementes. Para essa tarefa, 
podem-se usar ensiladeiras ou segadeiras 
(MONTANARI JÚNIOR, 2000).

O teor de flavonoides é influenciado 
pelo horário da colheita. Quando a colheita 
é feita à tarde, o teor de flavonoides é maior 
do que se realizada na parte da manhã 
(FONSECA et al., 2014).

Flores

A calêndula começa a florir aos 90 dias 
da semeadura e atinge o pico de produ-
ção próximo dos 120 dias da semeadura, 
estendendo-se por mais 30 dias. 

A colheita é manual, flor por flor, 
em frequência que oscila entre uma e 
duas vezes por semana, a depender da 
temperatura ambiente (dias quentes 
diminuem o intervalo entre colheitas). 

O período de florescimento é de, apro-
ximadamente, 60 dias, após o qual as flores 
vão diminuindo em tamanho e quantidade, 
e a planta entra em declínio. 

O cultivo de calêndula é muito exigente 
em mão de obra no momento da colheita, 
sendo necessárias 240 horas de trabalho 
para a colheita de 1 ha. Para obter matéria-
prima de qualidade, é importante que as 
flores sejam colhidas com o pedúnculo o 
mais curto possível. As flores soltam-se 
mais facilmente do pedúnculo quando a 
cultura está bem irrigada e as plantas estão 
túrgidas. A produção esperada por safra é 
em torno de 1.500 kg/ha, podendo chegar 
a 2.000 kg/ha de flores secas.

Óleo essencial

A espécie produz mais óleo essencial 
quando está em pleno florescimento. Nesse 
estádio, as flores podem apresentar até 
0,97% de óleo essencial (OKOH; SADI-
MENKO; AFOLAYAN, 2007). 

Ao final da safra de flores, pode-se 
colher a parte aérea para destilar, porém a 
porcentagem de óleo essencial nas folhas é 
menor do que nas flores, ficando em torno 
de 0,06% (OKOH et al., 2008).

Óleo graxo 

A calêndula pode produzir entre 2 e 
2,5 t/ha de sementes, contendo de 15% a 
20% de óleo, sendo que o ácido calêndico 
corresponde a 60% da composição do óleo 
(WILEN et al., 2004). 

Como a calêndula produz flores por 
um longo período, a colheita das sementes 
pode estender-se também, por outro longo 
período. Para proporcionar uma única co-
lheita, podem-se usar dessecantes quando 
60% a 80% das sementes estiverem apre-
sentando coloração marrom (FROMENT 
et al., 2010?).

PÓS-COLHEITA

As flores de calêndula não devem ser 
secas ao sol, pois seus pigmentos são muito 
sensíveis à luz e esmaecem com facilidade. 
Devem ser acondicionadas no secador em 
camadas finas e não ser revolvidas du-
rante a secagem, para não comprometer a 
aparência do produto final, que é um dos 
componentes da qualidade. 

Para a colheita de 1 ha/dia, a área de  
secagem deve ser de 300 m2 (3% da área 
plantada), o suficiente para acomodar até 
1.600 kg de flores frescas/hectare/dia, que 
chegam a ser colhidas no pico da produção. 
Esse cálculo foi feito considerando-se que 
o tempo de secagem será de três a cinco 
dias e que a colheita será realizada a cada 
cinco dias. É pertinente observar que a 
área de secagem varia de acordo com a 
eficiência do secador.

A temperatura adequada para secagem 
varia de acordo com a finalidade para a 
qual a planta será empregada: para fins me-
dicinais e cosméticos, não deve ultrapassar 
40 °C a 45 °C; para ser empregada como 
corante, a temperatura de secagem pode 
ser de até 80 °C. A perda de massa pela 
secagem é de, aproximadamente, 8:1. 

As flores devem ser embaladas, de 
preferência, em caixas de papelão, para 
que se conservem inteiras. Outros tipos 
de embalagens, como sacos de nylon, de 
juta ou de papel kraft, também podem ser 
utilizadas desde que o material vegetal não 
seja movimentado muitas vezes durante 
o armazenamento. As flores devem ser 
protegidas da luz e da umidade. 

O armazém de calêndula deve ser 
periodicamente inspecionado, pois as 
flores secas atraem pequenas mariposas 
que podem furar os sacos e depositar seus 
ovos entre as flores. Os ovos, ao eclodirem, 
dão origem a larvas que comem as flores e, 
dependendo do grau de infestação, põem 
em risco a produção. Se necessário, deve-
se fazer um expurgo no armazém.

COMERCIALIZAÇÃO

A calêndula é utilizada no mundo in-
teiro e facilmente produzida, podendo ser 
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cultivada em regiões temperadas e tropi-
cais. Isto faz dessa espécie praticamente 
uma commodity, isto é, seu preço varia 
conforme a produção e a demanda mun-
dial. Por isso os produtores brasileiros de 
calêndula devem estar atentos aos custos 
de produção, pois estarão competindo no 
mercado internacional, com produtores de 
outros países. 

Tem-se, no Brasil, a vantagem de poder 
cultivar a calêndula tanto no inverno quan-
to no verão. O cultivo de verão corresponde 
ao inverno nos principais países produtores 
do Hemisfério Norte, quando a planta não 
pode ser cultivada. 

O Brasil não produz toda a calêndula 
de que necessita, importando a diferença. 
Por essas razões, a calêndula produzi-
da no País durante o inverno, encontra 
facilidade de ser colocada no mercado 
doméstico, substituindo as importadas. 
Já a calêndula produzida no País durante 
o verão encontra, na Europa, um mercado 
potencial, uma vez que lá não há produção 
por ser inverno.
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