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Composição química dos voláteis de lúpulo cultivado no Brasil 
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Introdução 

O lúpulo (Humulus lupulus L.) é uma planta utilizada em larga escala na produção de cervejas, sendo 
bastante reconhecido pelos seus aromas e amargor

1
. O Brasil está entre os maiores produtores e 

consumidores de cerveja no mundo, porém a maior parte da matéria-prima para a produção dessa bebida é 
importada, dentre elas destaca-se o lúpulo, que é quase 100% importado dos Estados Unidos (43%) e da 
Alemanha (55%). Após sucessivas tentativas sem sucesso no cultivo do lúpulo no Brasil, em 2011 surgiram 
as primeiras plantas de lúpulo brasileiro, em condições climáticas adversas, originadas de um descarte de 
uma muda de H. lupulus em local rico em matéria orgânica. O plantio do lúpulo no país vem se expandindo, 
mas ainda não há uma grande produção, o lúpulo brasileiro vem sendo usado na produção de cervejas 
artesanais

2
. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi determinar a composição química do óleo essencial 

do lúpulo brasileiro, adquiridos in natura do cultivar 'Cascade', cedido por um produtor da cidade de 
Friburgo, RJ. Para isso, as amostras de lúpulo em flor foram submetidas à hidrodestilação em Clevenger 
para a obtenção do óleo essencial, que foi analisado por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria 
de massas (CG-EM) e por cromatografia gasosa com detector de ionização em chama (CG-DIC). Os 
procedimentos foram realizados em triplicata.  

Resultados e Discussão 

Para o óleo essencial obtido das flores (inflorescências) do lúpulo brasileiro o rendimento encontrado foi de 
0,71% (m.m

-1
), em relação a massa seca. No lúpulo, o teor de voláteis pode variar de 0,5 a 2%

3
. O 

cromatograma dos íons totais dos voláteis do lúpulo brasileiro foi apresentado na Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cromatograma de íons totais do óleo essencial de lúpulo brasileiro. 
 

Os compostos identificados foram: β-farneceno (13,73%), α-humuleno (12,29%), eugenol (10,6%), óxido 
cariofileno (10,41%), ácido araquidônico (4,33), δ-cadineno (4,26%), propionato de geranilo (2,73%), β-
cariofileno (2,51%), α-cadinol (2,42%), α-salineno (2,35%), farnesol (2,2%), acetato de geranila (2,16%), 
trican-2-ona (1,35%) e isobutirato de geranila (1,24%). 
Geralmente, os constituintes voláteis encontrados em lúpulo 'Cascade' são: mirceno (45-60%), humuleno 
(8-13%), cariofileno (3-6%) e farneseno (3-7%). Contudo, o mirceno não foi encontrado no lúpulo brasileiro, 
apenas o humuleno está dentro da faixa esperada. Já os outros majoritários apresentaram valores 
diferentes da literatura

4
. A composição química de óleos essenciais pode variar de acordo com fatores 

bióticos (interações da planta com outros seres vivos) e por fatores abióticos (condições climáticas e tipo de 
solo)

5
. 

Conclusões 

Os componentes majoritários encontrados no óleo essencial de lúpulo brasileiro foram: β-farneceno, α-
humuleno, eugenol e óxido cariofileno. O rendimento encontrado para o óleo extraído está de acordo com a 
literatura. 
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