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A pipericultura é uma atividade de grande importância no Espírito Santo com uma 

produção em 2019 de 67,5 mil ton, crescimento de 7,98 % em relação a 2018. No 

norte do estado estão os municípios com maior produção de pimenta do reino, que 

em 2020 apresentou rendimento médio de 3.953 kg/ha. No beneficiamento da pimenta 

do reino são gerados resíduos agrícolas compostos por restos vegetais tais como 

folhas, talos, restos de inflorescências e grãos malformados da própria pimenteira, 

que, durante a etapa de secagem são liberados do secador. Estima-se que sejam 

produzidos cerca de 3% de resíduos oriundos do beneficiamento da pimenta do reino 

no estado, representando cerca de 2,025 ton, que podem ser utilizados na 

alimentação animal como aditivo em silagens, na compostagem orgânica, como 

substrato na produção de mudas, dentre outros. Assim, objetivou - se avaliar os teores 

de matéria seca e proteína bruta da pimenta e dos resíduos pó, palha e talo oriundos 

da empresa Grancafé, localizada em Linhares/ES. O experimento foi conduzido no 

laboratório de Bromatologia do CPDI Norte, em Linhares – ES. O delineamento foi 

inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e quatro repetições. Os teores de 

matéria seca (MS) e proteína bruta (PB) foram determinados segundo AOAC (1995) 

e Silva e Queiroz (2002).  Realizaram-se as análises dos dados usando o SISVAR, 

empregando-se o teste Tukey a 5% na comparação das médias. Houve diferença 

significativa (p<0,05) no teor de MS entre os tratamentos avaliados que em média 

variou de 89,48% a 91,82%. O pó oriundo do beneficiamento da pimenta do reino 

apresentou o maior teor de MS quando comparado aos demais. Na ensilagem de 

gramíneas forrageiras, esse resíduo poderia atuar como aditivo absorvente. Os teores 

de PB não diferiram (p>0,05) entre os alimentos avaliados apresentando em média 

11,23% desse nutriente. Os alimentos avaliados apresentam um grande pontencial 

para uso na alimentação animal devido ao alto teor de MS e PB, sendo esse último 

superior a maioria das gramíneas forrageiras na época seca. Entretanto são 

necessários maiores estudos para se avaliar os melhores níveis de inclusão desses 

resíduos na dieta animal, ou na ensilagem de gramíneas, a presença de fatores 

antinutricionais ou outros que limitariam o consumo, bem como a viabilidade de uso 

nos sistemas de produção animal. 
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