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Resumo  

A calêndula é uma planta medicinal de grande importância para indústria 
cosmética e farmacêutica. Existem poucos estudos sobre as necessidades hídricas e 
nutricionais das plantas medicinais. O controle do potencial matricial de água no solo 
pode ser uma alternativa de manejo de irrigação que favoreça a qualidade e produção de 
metabólitos secundários. O objetivo foi avaliar a resposta fisiológica e bioquímica da 
Calendula officinalis L. submetida a vários níveis de potencial matricial de água no solo 
para manejo da irrigação em três diferentes fases de desenvolvimento. Foram utilizadas 
sementes de calêndula bonina sortida para produção de mudas. As mudas foram 
transplantadas para vasos de 8 L para condução do experimento. Os potenciais 
matriciais adotados foram: -10, -15, -30, -40, -50 e -60 kPa. Foram realizados três 
ensaios distintos definidos de acordo com a fase de desenvolvimento: ciclo completo, 
fase vegetativa e fase reprodutiva/florescimento. O controle do potencial matricial de 
água no solo foi realizado utilizando tensiômetros de punção previamente instalados na 
profundidade de 20 cm. As leituras foram realizadas uma vez por semana com auxílio 
de tensímetro, desde o transplantio até a senescência das plantas. As irrigações foram 
realizadas por sistema de irrigação por gotejamento com gotejadores autocompensantes 
com vazão média de 3,92 L h-1. A produtividade da água foi calculada considerando a 
produção e a lâmina total de irrigação. A produtividade de água foi superior para o 
potencial matricial de -40 kPa no ciclo completo. 
 
Palavras-chave: planta medicinal, exigências hídricas, eficiência do uso da água, 
manejo de irrigação, capítulos florais. 
 
Abstract 

Efficiency of water use in irrigated marigold. 
Marigold is a medicinal plant of great importance for the cosmetic and 

pharmaceutical industry. There are few studies on the water and nutritional needs of 
medicinal plants. The control of soil matrix potential can be an alternative irrigation 
management that favors the quality and production of secondary metabolites. The 
objective was to evaluate the physiological and biochemical response of Calendula 
officinalis L. submitted to various levels of soil water potential for irrigation 
management in three different stages of development. Seeds of calendula bonina were 
used to obtain seedlings. The seedlings were transplanted to 8 L pots to conduct the 
experiment. The matrix potentials adopted were: -10, -15, -30, -40, -50 and -60 kPa. 
Three distinct trials were defined according to the development phase: complete cycle, 
vegetative phase and reproductive/flowering phase. The control of soil matrix potential 
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was carried out using puncture tensiometers previously installed at a depth of 20 cm. 
The readings were carried out once a week using a tensiometer, from the transplanting 
to the senescence of the plants. The irrigations were performed by drip irrigation system 
with self-compensating drippers with a mean flow rate of 3.92 L h-1. The water 
productivity was calculated considering the production and total irrigation depth. The 
water productivity was higher for the matric potential of -40 kPa in the complete cycle. 
 
Keywords: medicinal plants, water requirements, water use efficiency, irrigation 
management, floral chapters. 
 
Introdução 

O manejo de irrigação consiste no emprego racional da água com o objetivo de 
atender às necessidades hídricas das plantas elevando a produção e a produtividade de 
água. Pode ser baseado na evapotranspiração relacionando o consumo de água pela 
planta e na umidade do solo, determinando parâmetros de estresse hídrico a partir do 
potencial matricial (Shock & Wang, 2011).  

O manejo adequado da água é de fundamental importância para o 
desenvolvimento das plantas, nas quais os processos de absorção, condução e perda de 
água estão relacionados ao balanço hídrico. A diferença entre a água absorvida e a água 
perdida pela planta é importante para que sejam considerados os processos metabólicos 
de ajustamento da planta (Bilibio et al., 2010). O fornecimento de água através da 
irrigação deve ocorrer nas épocas adequadas ao desenvolvimento da cultura para 
favorecer o aumento de produção (Doorenbos & Kassan, 2000). 

Segundo Carvalho et al. (2004), a maior limitação ao cultivo de plantas 
medicinais e hortaliças é a inadequada umidade do solo. O excesso hídrico é prejudicial 
ao desenvolvimento da planta, dificultando a floração e a frutificação, resultado da 
produção de substâncias inibidoras. O adequado emprego da irrigação é importante para 
que seja fornecida a quantidade de água suficiente para o desenvolvimento e a 
manutenção das reações metabólicas da planta, de modo a estabelecer uma relação 
água-solo-planta equilibrada. 

A qualidade das plantas medicinais depende de inúmeros fatores relacionados ao 
crescimento e ao desenvolvimento. A disponibilização de água por meio da irrigação é 
um dos fatores que proporciona melhor desenvolvimento e produção das plantas 
(Ahmadian et al., 2011). 

O controle da irrigação por meio da avaliação do potencial matricial de água no 
solo tem mostrado elevada eficiência para evitar irrigações deficitárias ou excessivas 
que refletem na quebra de produção. Para a cultura do crisântemo (Chrysanthemum 
morifolium) observou-se que existe um nível de potencial matricial de água no solo para 
a produção de flores de qualidade. O potencial matricial adequado para garantir a 
qualidade e uma boa produtividade desta flor foi -4 kPa (Farias et al., 2003). 

Bilibio et al. (2010) concluíram que no cultivo de berinjela sob diferentes 
potenciais matriciais de água no solo, o maior crescimento e a maior produtividade 
foram obtidos quando a irrigação foi feita a partir do potencial de -15 kPa. Marouelli, 
Silva e Moretti (2002) verificaram para experimento a campo com alho (Allium 
sativum) que a produção reduziu linearmente em relação a deficiência hídrica. Foram 
considerados os potenciais matriciais de água no solo de -10, -40, -80 e -160 kPa. 

Mameli et al. (2009) estudaram a utilização de diferentes lâminas de irrigação 
determinadas em função do potencial matricial de água no solo e concluíram que o 
déficit hídrico influenciou significativamente na produção de biomassa de tomilho 
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(Thymus vulgaris L.), de sálvia (Salvia officinalis L.) e alecrim (Rosmarinus officinalis 
L.). Para a sálvia o déficit hídrico resultou na maior concentração de óleo essencial, 
considerando 100 g de matéria seca. 

A utilização da fitoterapia movimenta um mercado de bilhões de dólares que  
amplia o interesse pelo cultivo das plantas medicinais. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) as plantas medicinais e aromáticas são utilizadas por 80% da 
população mundial e no Brasil pesquisas demonstram que mais de 90% da população já 
fez uso de alguma planta medicinal (ABIFISA, 2007; Naguib, 2011). 

O cultivo de plantas medicinais no Brasil tem sido intensificado em virtude da 
liberação da comercialização dessas plantas pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) com finalidade fitoterápica. A calêndula é uma planta medicinal e 
encontra-se na lista das 66 plantas medicinais liberadas para a comercialização e o 
emprego na fitoterapia do SUS (Sistema Único de Saúde) (BRASIL, 2006). É 
importante considerar que o cultivo de plantas medicinais no Brasil é realizado 
principalmente pela agricultura familiar e há projetos que tendem a ampliar esse cultivo 
para intensificar a medicina fitoterápica assistida por profissionais de saúde (Arnous et 
al., 2005). 

Calendula officinalis L. é uma planta medicinal da família Asteraceae, 
conhecida popularmente como calêndula ou maravilha-dos-jardins. É uma planta 
originária de áreas temperadas do Mediterrâneo e amplamente adaptada às regiões Sul e 
Sudeste do Brasil (Vaz, 2008). Desenvolve-se sob luz plena e apresenta um ciclo de 90 
a 120 dias, variando de acordo com a estação de ano em que é cultivada. Recomenda-se 
cultivá-la em um espaçamento de 0,20m x 0,30m (Fogolari, 2010). 

A diversidade de compostos secundários encontrados nas plantas medicinais 
representa uma alternativa para o controle de doenças fúngicas, bacterianas e 
nematoides em plantas (Ruddock et al., 2011). A calêndula apresenta propriedades 
químicas e morfológicas que garantem sua importância econômica para a indústria 
fitoterápica (Bauer, 2010). 

O objetivo  foi avaliar produtividade de água da Calendula officinalis L. 
submetida a vários níveis de potencial matricial de água no solo para manejo da 
irrigação em três diferentes fases de desenvolvimento. 
 
Material e Métodos 

A pesquisa foi conduzida em ambiente protegido, no Departamento de 
Engenharia de Biossistemas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 
Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), Piracicaba, SP. O experimento foi 
conduzido em delineamento experimental em blocos ao acaso (DBC), com seis níveis 
de potencial matricial de água no solo com quatro blocos, totalizando 24 parcelas por 
experimento. Cada experimento foi representado por uma fase de desenvolvimento, 
sendo: ciclo completo, fase vegetativa e emissão de botões florais/florescimento. 

As mudas de calêndula foram produzidas com sementes comerciais cultivar 
bonina sortida (ISLA® - germinação: 70% e pureza: 97,8%) cultivadas em bandejas de 
poliestireno expandido de 200 células com substrato comercial Plantmax® (Figura 2). A 
semeadura foi realizada em 27 de março de 2014. O período de formação das mudas foi 
de 34 dias após a semeadura (DAS).  

Foram utilizados vasos de 8,5 L (dimensões: altura 27,5 cm, diâmetro menor 
(base) 22,1 cm e diâmetro maior (superior) 24,7 cm) preparados com uma camada de 
pedra brita e outra de bidim, e posteriormente preenchidos com solo peneirado. Foi 
realizada a análise química e granulométrica do solo. O solo foi corrigido segundo Raij 
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et al. (1997) com aplicação de 527 mg de calcário dolomítico com PRNT 70% para 
elevar o V% a 70% e adubação com 2 g por vaso do formulado 4-30-10. 

Foram coletadas duas amostras indeformadas nos vasos previamente preparados 
na profundidade de 0-20 cm para determinar a curva de retenção de água no solo. A 
curva foi obtida com auxílio de mesa de tensão para os pontos de 0,1, 2 e 4 kPa, e da 
câmara de Richards para os pontos de 10, 20, 40, 100, 300, 500, 1000, 5000 e 15000 
kPa. A capacidade de campo para esse solo foi de 0,243 cm3 cm-3 (-30 kPa) e o ponto de 
murcha permanente 0,101 cm3 cm-3 (-7935 kPa). 

Os níveis de potencial matricial estudados (10, 15, 30, 40, 50 e 60 kPa) foram 
determinados a partir de leituras semanais dos tensiômetros de punção instalados à 
profundidade de 20 cm. 

As lâminas de irrigação foram calculadas de acordo com a umidade determinada 
para cada tratamento. A irrigação foi realizada por um sistema de irrigação por 
gotejamento com bomba KSB de 0,5 cv e gotejadores autocompensados com vazão de 4 
L h-1.  

Foi determinada a massa seca de capítulos florais (MSCF), contabilizando a 
produção total durante o período do experimento, e a produtividade do uso da água. 

A produtividade do uso da água (W) foi determinada considerando a produção 
final da cultura e a lâmina total de irrigação aplicada de acordo com a seguinte equação. 

! = #$%&
'( !

 
Em que: W- produtividade do uso de água (kg1 mm-1) e Lt - lâmina total de irrigação 
aplicada no período (mm). 
 
Resultados e Discussão 

No período total do experimento foram realizadas 13 irrigações, de acordo com 
os potenciais matriciais, durante todo ciclo da calêndula. A lâmina total de irrigação 
(Quadro 1) para cada fase de desenvolvimento e potencial matricial determinada ao 
final do experimento considerou todas as lâminas de irrigação aplicadas após 15 dias 
após o transplantio (DAT). 

A massa seca de capítulos florais (Figura 1) reduziu em média 7,2% para cada 
nível de potencial matricial durante o ciclo completo. Durante a fase reprodutiva, a 
massa seca de capítulos florais atingiu a maior massa para o potencial matricial de -15 
kPa, apresentando 3,25 g planta-1 de massa seca de capítulos. Os resultados corroboram 
com os obtidos por Laribi et al. (2009) onde ocorreu redução de 20,68% da produção de 
massa seca de alcaravia (Carum carvi) em decorrência da restrição de água. 

A produtividade do uso de água (Figura 2) é definida como a quantidade de água 
utilizada para produção de uma determinada cultura. Constatou-se que para o ciclo 
completo e fase reprodutivo a faixa de potencial matricial entre -30 e -40 kPa 
apresentaram maior eficiência do uso da água o acúmulo de biomassa de capítulos 
florais. Os resultados obtidos divergem dos obtidos por Delatorre-Herrera et al (2010) 
que concluíram que o estresse hídrico pode promover aumento da eficiência da água 
para aloe vera cultivada em regiões áridas do norte do Chile. 
 
Conclusão 

O potencial matricial de -40 kPa resultou na maior produtividade do uso da água 
no ciclo completo. 
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Quadro 1 - Lâmina total aplicada (mm) para cada fase de desenvolvimento 
considerando os diferentes potenciais matriciais adotados. 
 

 Lâmina total aplicada (mm) 
Potencial matricial 

(kPa) Ciclo completo Fase vegetativa Fase reprodutiva 

-10 252,11 186,71 150,33 
-15 219,28 150,70 137,09 
-30 186,45 98,32 135,05 
-40 163,54 79,21 124,12 
-50 153,62 53,05 122,97 
-60 140,63 41,71 112,04 
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* Significativo a 5%; ** significativo a 1% e n.s. não significativo 
 
Figura 1 - Massa seca de capítulos florais (MSCF) produzidos por planta, considerando 
as fases de desenvolvimento (ciclo completo, fase vegetativa e fase reprodutiva) e o 
potencial matricial de água no solo (-10, -15, -30, -40, -50 e -60 kPa). 
 
 

 
* Significativo a 5%; ** significativo a 1% e n.s. não significativo 
 
Figura 2 - Produtividade do uso de água em calêndula, considerando as fases de 
desenvolvimento (ciclo completo, fase vegetativa e fase reprodutiva) e o potencial 
matricial de água no solo (-10, -15, -30,-40, -50 e -60 kPa). 
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