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A espécie Calendula officinalis L., Asteraceae, é uma planta herbácea. Os seus capítulos florais 

apresentam propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. O objetivo do presente trabalho 

foi avaliar a identidade, qualidade e a atividade antimicrobiana de seis amostras de flores de C. 

officinalis comercializadas na Grande Curitiba (PR). Foram analisadas seis amostras de 200 g de 

flores de C. officinalis, vendidas a granel, obtidas em diferentes locais e identificadas como 

amostras A, B, C, D, E, e F. Os ensaios de identificação macro e microscópica, determinação de 

água, material estranho, flavonoides e perfil do extrato etanolico em cromatografia em camada 

delgada foram realizados de acordo com a monografia da espécie presente na Farmacopeia 

Brasileira1. A análise da atividade antimicrobiana foi realizada mediante o método de perfuração 

em ágar2, sobre cepa de Staphylococcus aureus. Todas as seis amostras analisadas foram 

identificadas como C. officinalis e foram aprovadas no perfil cromatográfico. Os resultados do 

teste de teor de água apresentaram valores entre 12,65±0,92 a 15,72±1,30. A Farmacopeia 

Brasileira especifica o limite máximo de 12% neste teste. Todas as amostras foram reprovadas 

por não estarem dentro do limite especificado. O ambiente úmido na droga vegetal pode 

acarretar a perda do material por contaminação microbiana ou degradação dos constituintes 

químicos. A Farmacopeia Brasileira estipula um limite máximo de 3% na determinação de 

material estranho. Das seis amostras analisadas somente as amostras C, D e E apresentaram 

valores inferiores ao preconizado. Nas demais amostras foram verificadas a presença de outras 

partes do vegetal: pedúnculos florais e frutos da espécie, indicando um mau processamento 

destas amostras durante a seleção e classificação da matéria-prima. Na amostra F foi constatada 

a presença de insetos. A presença de frutos, principalmente na amostra F indica que a colheita 

dos capítulos florais foi realizada na época errada. O valor recomendado de flavonoides na C. 

officinalis é de no mínimo 0,4%. Todas as amostras avaliadas apresentaram teor de flavonoides 

inferior ao especificado. As amostras D, E e F não apresentaram atividade antimicrobiana. 

Como todas as amostras apresentaram valores elevados de umidade e baixos teores de 

flavonoides possivelmente a ação inibitória sobre o crescimento de S. aureus foi diminuida ou 

ausente. A partir dos resultados obtidos conclui-se que todas as amostras de flores de C. 

officinalis analisadas estão em desacordo com as especificações. Tal fato revela a necessidade de 

se realizar o controle de qualidade de drogas vegetais presentes no comércio popular.   
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