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Clarisia racemosa Ruiz et Pavon (guariúba), Moraceae, é uma árvore nativa da região 
Amazônica, de valor madeireiro no mercado local e para a exportação. Dessa forma a 
identificação do substrato mais adequado para a produção de mudas com qualidade é 
importante. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência dos substratos no crescimento, no 
solo e na absorção de nutrientes em mudas de guariúba. Foram usados terra de subsolo+areia 
3:1 (Ts+Ar), terra de subsolo+areia+esterco de gado 3:1:1 (Ts+Ar+Eg), terra de 
subsolo+areia+esterco de gado+composto orgânico 3:1:0,5:0,5 (Ts+Ar+Eg+Co), terra de 
subsolo+areia+composto orgânico 3:1:1 (Ts+Ar+Co) e solo de floresta fração única (Sf), em 
delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos e três repetições, com 
três plantas em esquema fatorial, sendo os fatores dois ambiente (viveiro e casa de vegetação) 
e cinco composições de substratos. Aos 90 e 120 dias foram avaliados a altura, diâmetro de 
colo, número de folhas e aos 120 dias foi realizada a coleta destrutiva para obtenção do peso 
da matéria seca da parte aérea (PMSPA), peso da matéria seca do sistema radicular (PSR), 
relação parte aérea / sistema radicular (RPAR), as características químicas e teor de nutrientes 
foliar. Os substratos solo de floresta, terra de subsolo+areia+esterco de gado e terra de 
subsolo+areia+esterco de gado+composto orgânico proporcionaram os melhores crescimentos 
em todas as variáveis, exceto na relação PMSPA/PSR. O teor de nutrientes nas folhas seguiu 
a ordem decrescente de N>K>Ca>Mg>P. O ambiente casa de vegetação proporcionou os 
melhores resultados em todas as variáveis em relação ao viveiro com exceção da RPAR.
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