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RESUMO: O objetivo deste trabalho é determinar qual a melhor espécie de planta a ser utilizada como 

cobertura de solo em um sistema de cultivo agroecológico entre café e banana, levando em 

consideração a incidência de plantas daninhas, matéria orgânica produzida, luminosidade incidente, 

colaborando para preservação das características físicas e químicas do solo. Para tanto foi realizado o 

plantio de 5 espécies vegetais nas entrelinhas de um sistema agroecológico de café e banana, sendo 

elas: T1 - Testemunha (Vegetação natural); T2 - Lab-lab (Dolichos lablab); T3 - Crotalária (Crotálaria 

juncea); T4 - Amendoim forrageiro (Arachis pintoi); T5 - Mucuna (Mucuna pruriens). Para avaliação da 

matéria orgânica será coletado após um período de 4 meses amostras dos respectivos tratamentos e 

levados para o laboratório, para quantificar sua biomassa produzida. Quanto à incidência de plantas 

daninhas, será realizada a coleta das respectivas plantas invasoras em cada tratamento, sendo elas 

pesadas em laboratório e por fim referente a luminosidade incidente sobre o solo, será realizado a leitura 

da radiação solar através do equipamento luximetro. Desta maneira a relevância da pesquisa está na 

otimização do cultivo agroecológico, visando não somente a conservação do solo, mas também o 

controle de plantas invasoras, que poderiam causar competição por água e nutrientes com as plantas de 

interesse econômico. Espera-se, identificar a melhor espécie vegetal a ser utilizada nas entrelinhas do 

cafeeiro, visando aperfeiçoar o sistema produtivo, reduzindo gastos ao produtor quanto ao combate de 

plantas daninhas, além de preservar as propriedades físicas do solo e aumentar a ciclagem de nutrientes 

com o acréscimo de matéria orgânica.  
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