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As malhas fotoconversoras são usadas, geralmente, para proteger as culturas da 
radiação solar excessiva ou perigos ambientais, modificando a especificidade da luz 
solar, concomitantemente com a melhoria do microclima. Os benefícios dessas 
malhas visam melhorar o crescimento, o rendimento, a qualidade e o desempenho 
total das plantas, refletindo na produção vegetal e todos os seus componentes. O 
presente trabalho teve por objetivo verificar a influência da qualidade luminosa na 
espécie capim-limão (Cymbopogon citratus DC. Stapf - Poaceae). Os tratamentos 
foram compostos pelo cultivo de capim-limão sob diferentes malhas fotoconversoras 
(preta, vermelha e azul) e no cultivo protegido. As mudas de capim-limão foram 
transplantadas em substrato tipo SLAB e assim mantidas nos diferentes tratamentos. 
Foi realizada fertirrigação (NPK) por gotejamento durante todo o ciclo do 
experimento. Aos 180 dias foram realizadas as avaliações das características de 
crescimento das plantas, anatomia foliar, fotossíntese, produção e composição do óleo 
essencial. A maior altura das plantas foi observada no cultivo sob a malha vermelha. 
O cultivo protegido favoreceu o maior acúmulo de biomassa seca, não apresentando 
diferença sobre as malhas testadas. A malha fotoconversora vermelha promoveu 
alteração na anatomia foliar, com menor espessura do mesofilo. Plantas de capim-
limão cultivadas no cultivo protegido apresentaram as maiores taxas fotossintéticas. O 
capim-limão mantido a cultivo protegido apresentou maior teor de óleo essencial, 
possivelmente este fato em conjunto com o maior acúmulo de biomassa seca 
verificado nesse tratamento, pode proporcionar maior rendimento de óleo. O citral, 
principal constituinte do capim-limão, foi encontrado na maioria dos ambientes, com 
exceção do preto. As malhas fotoconversoras promoveram alterações 
morfofisiológicas, bem como no rendimento e teor dos constituintes dos óleos 
essenciais das plantas de capim-limão. (FAPEMIG) 
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