
 

 

Ferramenta de adaptação: cultivos de cobertura 

Os cultivos de cobertura são espécies de gramíneas, leguminosas e outras plantas rasteiras que são plantadas na entre 
linha do café. Estes cultivos formam uma cobertura natural, seja viva ou morta em caso de ser cortada, com a 
vantagem de aumentar a matéria orgânica do solo, disponibilizando mais nutrientes ao café e ajudando a reter a 
umidade do solo. Também regulam a temperatura do solo, evitando que este fique quente e o cultivo do café pare suas 
atividades metabólicas, como a absorção de água e nutrientes. 

 

Ameaças Impactos 

 

 

Espécies  

   
Brachiaria brizantha Crotalaria juncea Dolichus lab lab 

Passo a passo  

 Os cultivos de cobertura devem ser semeados com o início das chuvas (outubro/novembro no Brasil). Para isso 
preparamos a terra na entre linha do café e plantamos as sementes em linha ou lanço. 

 Cuidamos da cobertura: as espécies são rústicas, de baixa exigência de nutrientes e água e não precisam ser 
adubadas ou irrigadas. 

 No caso de coberturas com leguminosas, estas devem ser cortadas quando estão florescendo. A camada de matéria 
secará no solo, protegendo-o até sua decomposição; depois se transforma em matéria orgânica, benéfica para o 
solo. 

 No caso de cultivos perenes como a Brachiaria, esta deve ser roçada de três a quatro vezes durante o ciclo do café. 
O material pode ser colocado embaixo da projeção do café, onde protegerá o solo e os nutrientes da insolação e das 
pancadas de chuva. 

 É preciso investir em sementes e mão-de-obra para semear e roçar/cortar os cultivos. 
 

 
 

Aumento de temperatura 

Chuva irregular 

Seca prolongada 

Perda de produção e qualidade 

Erosão de solo 

Baixa da produtividade de renda 

Mudanças fisiológicas 

Aumento de pragas e doenças 

Aumento da necessidade de insumos 

Analisando os cultivos de cobertura, notamos que houve um aumento de nutrientes e matéria orgânica 
do solo. Eles também mantém a umidade do solo por períodos prolongados, mesmo quando não há 

frequência de chuvas, pois o  solo não fica tão quente. Com isso, o café produz mais e as plantas ficam 
mais verdes e vigorosas. 


