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Jaracatia spinosa é uma planta que ocorre em diversas formações florestais na Bahia, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.                                                             
A espécie se destaca em programas de reflorestamento, pois produz frutos que servem de 
alimento para a fauna, com o caule utilizado na agroindústria para a produção de doce, 
iogurte e biscoitos e as fibras como celulose na fabricação de papel, o que ameaça a 
sobrevivência da espécie. As cascas de castanha-do-Brasil podem ser utilizadas como 
matéria prima para produção de substratos orgânicos, assim como o esterco equino, a casca 
de arroz carbonizada e casca de café, possibilitando a redução de custos de produção de 
mudas. O objetivo do trabalho foi analisar o crescimento de mudas de J. spinosa em 
substratos orgânicos compostos com resíduos de cascas de amêndoas de castanha-do-
Brasil. O delineamento foi inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 8 repetições de 4 
plantas cada, sendo as médias submetidas ao teste de Tukey a 5% e os índices de 
crescimento à análise de regressão. 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 sementes semeadas em substrato comercial apresentaram 
protrusão da raiz aos 15 dias, e as plântulas ao atingirem entre 2-7 cm de parte aérea (35 
dias) foram transplantadas para tubetes de 50 cm-3 contendo as diferentes composições de 
substratos. Todos os substratos apresentaram valores adequados de capacidade de retenção 
de água, macroporosidade e porosidade total, valores médios para densidade global e 
microporosidade. Os atributos químicos Ca, Mg e S se destacaram nos tratamentos SC, 
SO2 e SO3, com maiores valores de área foliar, massa seca de folhas e massa seca total. 
No SO3 ocorreram maiores valores de P e K. Os valores de área foliar específica e razão 
de área foliar diminuíram indicando aumento na expessura e massa seca das folhas em 
relação à área foliar. A taxa assimilatória líquida e a taxa de crescimento relativo 
decresceram, indicando menor incremento entre avaliações. Os substratos orgânicos SO2 e 
SO3 são recomendados para o crescimento de mudas de J. spinosa, podendo ser plantadas 
a campo após os 150 dias em viveiro. 
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