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Malva sylvestris  L. (Malvaceae), popularmente conhecida como malva cheirosa, 
possui propriedades medicinais e seu uso como fitoterápico é regulamentada por lei. É 
ministrada como anti-inflamatória e no tratamento de doenças respiratórias. A luz é um 
fator limitante para o crescimento e sobrevivência das plantas, podendo ocasionar 
alterações em seu metabolismo. O trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento 
de de M. sylvestris L. submetidas à diferentes condições de luminosidade. Mudas 
clonais de M. sylvestris L. foram obtidas e cultivadas em vasos de 8 L sob condições 
de casa de vegetação no município de Alegre – ES, sob três regimes lumínicos: 100% 
(pleno sol), 50% sombreado (sombreamento moderado) e 80% sombreado 
(sombreamento intenso) da radiação solar direta. Foi empregado o delineamento 
experimental inteiramente casualizados, com cinco repetições. Cada unidade 
experimental foi constituída de uma planta por vaso durante 30 dias. Após esse período, 
cada planta foi separada em caule, folhas e raízes. Foi medida a área foliar das folhas 
com auxílio de um integrador, e em seguida foram secas em estufa a 60°C por 48h, 
assim como os caule e raízes. Cada órgão da planta foi então pesado separadamente 
após a secagem. De posse desses valores, foram calculadas as variáveis morfológicas. 
Nos tratamentos a pleno sol, as plantas apresentaram maiores valores de massa seca 
total (77%), massa seca foliar (77%), área foliar específica (63%) e razão de área foliar 
(65%)  em comparação aos tratramentos sombreados. Uma área foliar reduzida pode 
levar a uma menor intercepção de radiação luminosa, contribuindo, pois, para a redução 
das taxas fotossintéticas. A redução na condutância estomática, por sua vez, leva a um 
menor influxo de CO2 para o interior dos cloroplastos, causando reduções nas taxas 
fotossintéticas e contribuindo para um menor acúmulo de biomassa pelo vegetal. Malva 
sylvestris L. não apresentou capacidade de aclimatação ao déficit de luz. O crescimento 
de plantas foi limitado até mesmo sob deficiência de luz moderada, evidenciando uma 
alta sensibilidade ao déficit lumínico. Seu cultivo a pleno sol é mais indicado para o 
sucesso na maior obtenção de material vegetal com fins medicinais. (INCAPER, 
CNPQ) 
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