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J. spinosa ocorre em diversas formações florestais distintas, é decídua, heliófita, pioneira, 
característica dos solos férteis de fundo de vales. O substrato é o principal insumo para a 
produção de mudas, visando propiciar condições para germinação das sementes, 
desenvolvimento do sistema radicular e da parte aérea das mudas. Para reduzir o custo de 
produção, utilizam-se substratos a base de resíduos orgânicos, sendo uma alternativa o uso 
de resíduos provenientes do processo de beneficiamento da castanha-do-Brasil 
(Bertholletia excelsa H.B.K, Lecythidaceae) pois apresentam características e 
concentrações de Ca e Mg, além de estrutura física estável. As sementes foram coletadas 
em floresta de transição entre os biomas Cerrado e Floresta Amazônica no município de 
Santa Terezinha-MT. Foram alocadas em bandejas com substrato comercial e após 35 dias 
retiraram-se as plantas que possuíam de 2 a 7 cm de parte aérea, em seguida foram 
transplantadas para tubetes de 50 cm-3, contendo as diferentes composições de substratos. 
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com quatro 
tratamentos e oito repetições. Cada repetição constituída por quatro plantas, totalizando 32 
plantas por tratamento. Os tratamentos foram: SC: substrato comercial Tecnomax®; SO1: 
substrato orgânico casca de amêndoas de castanha-do-Brasil + casca arroz (3:7); SO2: 
substrato orgânico casca de amêndoas de castanha-do-Brasil + esterco equino (3:7); SO3: 
substrato orgânico casca de amêndoas de castanha-do-Brasil + esterco equino + casca café 
(1:1:1). As variáveis avaliadas foram: diâmetro do coleto, altura de planta, número de 
folhas, área foliar, massa seca de folha, massa seca aérea, massa seca de raiz, massa seca 
total, relação altura/diâmetro, relação massa seca aérea/massa seca de raiz e índice de 
qualidade de Dickson. As curvas de regressão evidenciaram que ocorreu acréscimo linear 
de massa seca da raiz em todos os substratos avaliados, e que o substrato SO1 apresentou 
crescimento inferior aos demais em todos os períodos de avaliação. Os substratos 
orgânicos SO2, SO3 possibilitaram produção de mudas de J. spinosa com qualidade 
satisfatória, podendo substituir o substrato comercial, porém o substrato SO1 não 
apresentou a mesma qualidade não sendo recomendado para produção de mudas desta 
espécie. 
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