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A pipericultura no estado do Espírito Santo é uma atividade abrangendo desde a 

agricultura familiar à altas produções, e de grande importância para a 

complementação da renda dos produtores. Nos últimos anos, o estado apresentou 

grande expansão das áreas de produção de pimenta do reino com a substituição de 

culturas anteriormente estabelecidas. Tal fato está associada a crescente valorização 

dessa especiaria no mercado nacional e internacional. Todavia, o cultivo da desta em 

áreas com histórico de outras atividades agrícolas pode representar um risco ao seu 

estabelecimento, uma vez que certos cultivos anteriores podem ser hospedeiros de 

microrganismo, causadores de danos diretos e indiretos a cultura da pimenta do reino.   

Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi realizar um estudo das principais culturas 

estabelecidas que antecedem as áreas onde atualmente se cultiva Pimenta do Reino 

no estado do Espirito Santo. Foi realizado o levantamento nos principais municípios 

produtores de pimenta do reino na região norte do estado do Espírito Santo.  No total, 

foram amostradas 102 propriedades, distribuídas nos municípios de: Jaguaré, São 

Mateus, vila Valério Aracruz, Linhares, Sooretama, Montanha, Conceição da Barra. 

Pinheiros, Pedro Canário, Boa Esperança e Rio Bananal.  Com o levantamento foi 

observado que as culturas que antecedem as áreas produtoras de pimenta do reino 

no norte do estado foram: o café com 52% das propriedades, pastagens com 23%, 

fruticultura com 11%, com predominância o cultivo de mamão, maracujá, banana e 

laranja e em quarto lugar, o eucalipto, com 7%. Com percentuais mais baixos está o 

cultivo de milho e mandioca, ambos apresentando em 2% das propriedades, e 

adiante, macega, cana de açúcar, abobora e tomate, com apenas 1% das 

propriedades amostradas, respectivamente.  Os municípios de São Mateus, Jaguaré 

e Vila Valério são os principais produtores de pimenta do reino no Norte do Espírito 

Santo. Em São Mateus 55% das propriedades tinham o cultivo do café como a 

principal cultura que antecedia áreas de cultivo de pimenta do reino, seguido da 

pastagem com 27%, o eucalipto com 9%, coco e laranja em 5%. No município de 

Jaguaré, o café é a principal cultura que anteveem as áreas de cultivo de pimenta, 

apresentando-se em 50% das áreas amostradas, seguido das pastagens com 19%, 

eucalipto e coco em 13%, o cultivo de maracujá, com 6%. No município de Vila Valério 

o cultivo de café predomina com 76% das áreas, seguido do cultivo de eucalipto e 

pastagem com 9,5%. Com os dados apresentados, conclui-se que as culturas do 

cafeeiro e áreas de pastagens anteveem em grande totalidade as áreas produtoras 

de pimenta do reino. 
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