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Devido  seu  aspecto  escultural,  a  pata  de  elefante  é  uma  espécie  de  grande  potencial
econômico,  e  vem  alcançando  altos  valores  no  mercado  de  plantas  ornamentais.  Sua
grande utilização traz a necessidade de estudos que visem a maximização de sua produção.
Diante disso, este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes substratos e do
pericarpo  na  emergência  de  plântulas  de  Beaucarnea  recurvata.  Sementes  com  e  sem
pericarpo,  armazenadas  por  120  dias  foram  semeadas  nos  seguintes  substratos:  1-  100%
terra  (Latossolo  Vermelho  Distroférrico);  2-  100% areia  grossa;  3-  1/3  de  terra  +  1/3  de
areia  grossa  +  1/3  de  moinha  de  carvão.  Foi  utilizado  o  delineamento  experimental
inteiramente  casualizado  e  os  tratamentos  arranjados  em  parcelas  subdivididas,  sendo  as
parcelas constituídas pela presença ou ausência de pericarpo nas sementes e as subparcelas
constituídas pelos substratos com quatro repetições de 25 sementes cada. Foi calculado o
índice de velocidade de  emergência  e  a  porcentagem final  de  emergência  e  aos  180  dias
após a semeadura, as plântulas foram avaliadas quanto ao diâmetro da porção mais dilatada
do  caule  e  à  massa  seca  total.  A  remoção  do  pericarpo  das  sementes  de  B.  recurvata
resultou  em  maior  porcentagem  de  emergência  de  plântulas  (média  de  60,67%)  e  as
maiores médias de índice de velocidade de emergência (0,29), massa seca total (0,95 g) e
diâmetro do caule (1,08 cm) foram observadas no substrato terra + areia grossa + moinha
de carvão. 
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