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A PODA DE FORMAÇÃO E A PRODUÇÃO DE
- -FEIJAO NA AMORTIZAÇAO DO CUSTO DE

PLANTIO DE ERVA-MATE EM IVAí, PR

RODIGHERI, H. R.i 1 STURION, J. A.i 1

OLlSZESKI, A.2

Este trabalho objetiva avaliar a contribuição da produção obtida pela

poda de formação da erva-mate e do feijão plantado nas entre linhas na amor-

tização dos custos de plantio e manutenção do erval na região de Ivaí, Estado

do Paraná, uma vez que, na formação da cultura, a maioria dos pequenos e

médios produtores rurais se deparam com: a) o alto custo de implantação da

cultura; b) tradição da realização do primeiro corte econômico no terceiro ano

após a implantação; e c) a necessidade da produção anual de alimentos para a

subsistência da família.

O estudo foi realizado em um teste combinado de 140 progênies oriun-

das de sete procedências, ocupando uma área de 4 ha na fazenda Vila Nova

daquele município.

Os dados sobre preços dos serviços e produtos foram obtidos junto a

revendedores de insumos e o produtor e proprietário da área do erval experi-

mental, na região estudada.
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o espaçamento entre plantas é de 3 m x 2 m, o que cor responde a

1.666 plantaslha. A produtividade refere-se ao peso de erva verde, resultan-

te da poda de formação, realizada no segundo ano do plantio. Os preços

referem-se ao mês 11/99.
O estudo abordou dois sistemas de cultivo: o primeiro refere-se à erva-

mate solteira e o segundo à erva-mate com o cultivo anual do feijão nas entre-

linhas das erveiras, além do azevém no período do inverno. Tanto nos custos

como nas receitas, considerou-se a taxa de desconto de 6% ao ano. Os fluxos

de caixa foram montados obedecendo-se o princípio de análise ex-post.
A contriouição da poda de formação, realizada no segundo ano após o

plantio das erveiras, na amortização do custo de implantação do erval, foi

baseada na produtividade média das quatro melhores progênies do experimen-

to (Ta6e1a 1).

Tabela 1 . Massa lolier e valor da produção na poda de formação aos dois anos de sete procedências
de erva-mate.
Procedências Produtividade (arrobas/ha) Valor da Produção (R$/ha)
Barãode Cotegipe, RS 100,2 a 250,50
Quedas do Iguaçu, PR 98,6 a 246,50
lvaí, PR 93,2 a 233,00
CdSCdVel,PR 90,3 d 225,75
Antônio OIinto, PR 67,0 b 167,50
Pinhão, PR 60,8 b 152,00
CoIombo, PR 36,2 c 90,50
Médid 78,0 195,00

Letras distintas diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 95% de significância.

A Ta6e1a 2 indica os custos de implantação e manutenção, anos 1 e 2,
respectivamente, da erva-mate com cultivo do feijão nas entrelinhas do erva].

Nesse sistema, o preparo do solo é o item de maior custo, representando

52,6% do total da implantação (primeiro ano), seguido pelo custo das

mudas e mão-de-obre participando com 36,5% e 10,9%, respectivamente

(Tabela 2).
É importante ressaltar o alto custo de implantação da erva-mate, principal-
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mente no preparo do solo (operações contratadas) e das mudas (compradas)

constituindo-se em restrição para que pequenos produtores entrem nessa ativi-

dade.

A produção resultante da poda de formação, realizada no segundo ano,

amortiza 24,8% do custo total de implantação (ano 1) e manutenção (ano

2) do erval.

Tabela 2. Custo com preparo do solo, insumos e mão-de-obra no cultivo da erva-mate com feijão

(valores/ha) .

Vdriáveis V. unitério (R$) Ano 1 Ano 2
Ode. Tot.1 Ode. Tot.1

1. Preparo do solo e rocede mecânica --- --- 47000 --- ---
1 Destoc. 35,00 12 420,00 ... ...

2. ArdÇdo (hore tr.tor) 20,00 2 40,00 ... ...

3. GradedÇdo (hor. trator) 20,00 0,5 10,00 ... ...

2. Erva-mate --- --- 433,20 --- 36,00
4. Mudas (unidade) 0,20 1.666 333,20 ...

5. Mão-de·obra (dia/homem) 8,00 12,5 100,00 45 36,00
3. Fei'ão --- --- 28610 ._- 28610
6. Sementes (kg) 1,50 50 75,00 50 75,00
7. Fertilizantes (N.P.K = 4-20·20) 0,43 70 30,10 70 30,10
8. Fungiôdas (Vkq) 40,00 2 80,00 2 80,00
9. Semente de ezevém (kg) 0,60 35 21,00 35 21,00
1O.Mão·de·obra (dia/homem) 8,00 10 80,00 10 80,00
4. Custo total (1 + 2 + 3) --- --- 1.21930 --- 32210
s. Produtividade e valor da produção --- _.- 50000 --- 73900

• Feiião (ko e R$) 0,50 1.000 500,00 1000 500,00. Erva·mate (enobas e R$) 2,50 ... ..- 95,6 239,00

o plantio do feijão nas entrelinhas da erva-mate amortiza 4 1, 1% do

custo total do sistema no primeiro ano e aumenta para 78,6% dos custos

totais no segundo ano.

Além da rentabilidade econômica, o cultivo do feijão contribui com a

cobertura do solo, com a operação comum da eliminação das plantas indesejá-

veis.

Do estudo conclui-se que: a) a seleção e uso de procedências de erva-

mate mais adaptadas a região possibilitam a antecipação e maiores retornos

financeiros aos produtores rurais; b) o plantio do feijão, juntamente com o

material genético de erva-mate mais adaptado, propicia retornos adicionais aos
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produtores, C) O plantio de culturas anuais, como feijão, nas entrelinhas da erva-

mate contribui para a racionalização da mão-de-obra e produção de alimentos

na mesma área.


