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Origem das bebidas Alcoólicas
• A origem das primeiras bebidas alcoólicas

é desconhecida, mas há relatos que a

cerveja, era produzida por cevada maltada

na Babilônia em 6000 a.C.

• Na Idade Média, mosteiros fabricavam

cerveja com diversas ervas como:

rosmarinho, louro, sálvia, gengibre e lúpulo,

que é utilizado até hoje pelos mosteiros da

Suíça.

(GONÇALVES, et al. 2014; ROSA; AFONSO, 2015; FILHO; GASTONI, 2010).

Fonte:https://www.beerbier.com.br/blog/
origem-e-as-familias-da-cerveja/



Composição da Cerveja
• A cerveja contém metabólitos voláteis e semi-voláteis, que contribuem para o

seu sabor, amargor e aroma.

• É feita por proporções de água, malte, lúpulo e leveduras, além de algumas

possuírem matérias primas como trigo ou milho.

• O lúpulo é essencial para fornecer aromas característicos como o floral, picante,

herbáceo, arborizado e frutado. Essas características são influenciadas por

fatores agronômicos, localização e clima.

(GONÇALVES, et al. 2014; ROSA; AFONSO, 2015; FILHO; GASTONI, 2010).



Mercado consumidor e produtor de Cerveja no 
Brasil

Brasil consome 

10,3 bilhões de 

litros de cerveja 

por ano

1700 toneladas 

de lúpulo fresco

55% vem 

da 

Alemanha

43% vem do 

Estados 

Unidos

800 mil toneladas 

de malte

Produz 14 

bilhões de litro 

por ano

Fonte: ROSA; AFONSO, 2015; BERBERT, 2017.



Lúpulo no mundo
• Mais de 60% da produção ocorre na Alemanha

e nos Estados Unidos.

• Principais produtores: República Tcheca,

Polônia, Eslovênia, Inglaterra, Ucrânia, China,

África do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

• Nos anos 50, os lúpulos foram trazidos aos

mercados e novas variedades foram obtidas,

por meio de cultivo seletivo de cruzamento.

Colheita de lúpulo em Hallertau, Alemanha

(ALMAGUER et al., 2014; ARD, 2017) 
VAUGHAN, O’SULLIVAN, VAN SINDEREN, 2005)



Lúpulo no mundo
• Principal aditivo responsável pelo sabor, aroma e amargor da cerveja, além de

contribuir para a sua estabilidade micrológica e físico-química.

• Era usado in natura sob a forma de flores prensadas em grandes fardos, que

eram adicionados na panela de fervura (mostro).

• Passou ser usado na forma de extratos líquidos ou pastosos e nos diversos

tipos de pellets.

(ALMAGUER et al., 2014) 

(KRAMER et al., 2015)



Primeiros Cultivares de Lúpulo no Brasil
• Nos últimos anos, iniciou-se a

plantação de lúpulo no Brasil, por

um grupo de pessoas com

interesse na fabricação própria de

cervejas artesanais.

• Após várias tentativas, alguns

pequenos produtores brasileiros

têm obtido êxito no cultivo dessa

planta.

(SARNIGHAUSEN, SARNIGHAUSEN, DAL PAI, 2017).
Fonte: Paulo R. C. Cordeiro



Variedades de lúpulo
NOME CARACTERÍSTICA USO α

ÁCIDOS
β
ÁCIDOS

% DE 
ÓLEO

ORIGEM

Cascade Floral, especiarias, frutas 
cítricas, laranja. Grande 
Potencial de aroma e amargor 
equilibrado

Ambos 4 – 7 % 4,5 – 7 % 0,7 – 1,5 Estados 
Unidos

Agnus Picante Amargor 12 – 16 % 6 – 9 % 2,5 - 3 Republica 
Checa

Hallertauer
Tradition

Média intensidade de aroma 
com tons florais e ervas

Aroma 3,5 – 7 % 3 – 6 % 0,5 – 1,9 Alemanha

Saaz Suave e agradável, com notas 
terrosas e picantes

Aroma 3 – 6 % 3 – 4,5 % 0,5 - 1 Estados 
Unidos

Spalt Suave e agradável, com notas 
frutadas, florais e ligeiramente 
picantes

Aroma 2,5 – 5,5 
%

3 – 5 % 0,5 – 1,1 Alemanha

Tettnanger Suave e agradável, 
ligeiramente picante e herbal

Aroma 2,5 – 6 % 3 – 5 % 0,5 – 0,9 Alemanha



http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php





Humulus lupulus L.
• Espécie herbácea, perene e dioica;

• Pertencente à família Cannabaceae;

• Os cones de lúpulo possuem um pó resinoso amarelo

chamado lupurina, onde encontra-se os óleos essenciais

e os ácidos (alfa e beta), e são eles que forneceram o

sabor, aroma, conservante natural e estabilidade da

espuma na cerveja.

(FURLAN, 2017).
(ZANOLI; ZAVATTI, 2008)



Humulus lupulus L.

• Os principais constituintes químicos (voláteis) encontrados na flor do lúpulo são:
humuleno, farneceno, mirceno, cariofileno.

Humuleno Farneseno

H

H

CariofilenoMirceno

(FARAG, et al. 2012)
(ALMAGUER et al., 2014) 



Humulus lupulus L.

• Principais α-ácidos : humulone, cohumulone e adhumulone;

• Principais β-ácidos: lupulona, colupulona e adlupulona.

(KEUKELEIRE, 2000)
(BAKER et al., 2008).



Humulus lupulus L.
• Os α-ácidos: formam os iso-α-ácidos que são os maiores responsáveis pelo amargor

na cerveja;

• Os β-ácidos: contribuem para o aroma da cerveja, e em menor quantidade para o

amargor.

(KEUKELEIRE, 2000)
(BAKER et al., 2008).



Justificativa
• O lúpulo, uma das principais matérias-primas na fabricação da cerveja, é praticamente

100% importado;

• Com o início da plantação no Brasil, que possui diversidade climática e vocação para o

agronegócio, pode se destacar na produção de lúpulo;

• Pouco se sabe a respeito da composição química do óleo essencial e dos voláteis do

lúpulo brasileiro.

Fonte: Paulo R. C. Cordeiro



Objetivos Gerais

• Desenvolver uma metodologia para análises dos constituintes

voláteis de lúpulo (Humulus lupulus L) em flor, usando HS-SPME-

GC/MS (microextração em fase sólida, modo headspace)

combinada com cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de

massas.

• Determinar a composição química dos voláteis (óleos essenciais) e

dos α- e β-ácidos de 13 (doze) variedades da espécie H. lupulus

produzidos no Brasil.



Objetivos Específicos
• Avaliar o efeito da temperatura e do tempo para as análises dos constituintes

voláteis de lúpulo em flor, usando HS-SPME-GC/MS (microextração em fase

sólida, modo headspace) combinada com cromatografia gasosa acoplada a

espectrometria de massas;

• Analisar estatisticamente os dados e averiguar as condições ótimas para

determinar os voláteis em amostras de lúpulo;

• Encontrar o perfil dos óleos essenciais por HS-SPME-GC/MS e determinar os
teores dos α- e β-ácidos por HPLC das variedades de lúpulo descritas abaixo:

Cascade (Brasil Kirin) – Pellets - Cascade – Saaz – Columbus – Brazylijsk

– Canastra – Halertau Miltfruh – Tettnanger - Spalt – Bullion - Vitoria gold -

Tehuelche



Metodologia
1- Obtenção do material vegetal

• As amostras de lúpulo em flor da variedade cascade (LC1) e das outras dez

variedades que serão usadas neste estudo serão cedidas pelo produtor Paulo R. C.

Cordeiro produzidos em Nova Friburgo – RJ (safra 2017-2018).

• Uma outra amostra de lúpulo em flor da variedade cascade (LC2), produzido no Brasil,

será cedida pela Empresa Brasil Kirin de São José dos Campos-SP e uma quantidade

desse lúpulo em pellets(LC3) será adquirido no comércio especializado em Belo

Horizonte-MG.



Metodologia
2- Determinação de voláteis de lúpulo por HS-SPME-GC/MS

(VALENTE; AUGUSTO, 2000)



Metodologia
2- Determinação de voláteis de lúpulo por HS-SPME-GC/MS



Metodologia
3- Análises de α e β-ácidos em amostras de lúpulos brasileiros 

por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE)

Fonte: www.shimadzu.com.br



Resultados esperados
• Desenvolver um método que seja viável para análise de voláteis (óleos

essenciais) de lúpulo para determinação da composição química de 13

variedades de lúpulos cultivados no Brasil, pela técnica de HS-SPME-GC/MS;

• Realizar a quantificação de α e β-ácidos em amostras de lúpulos brasileiros por

HPLC;

• Obter o perfil químico dos lúpulos brasileiros pela caracterização dos seus

voláteis (óleos essenciais) e não voláteis (α e β-ácidos), responsáveis pelo

aroma, sabor e amargor que irão conferir na cerveja.









Fatores que afetam a produção de voláteis nas 
plantas

• Óleos voláteis obtidos de diferentes órgãos de uma mesma planta
podem apresentar composição química, características físico-químicas
e odores bem distintos.

• Vale ressaltar que a composição química do óleo essencial extraído do
mesmo órgão de uma mesma espécie vegetal, também pode variar de
modo significativo, de acordo com fatores ambientais, interações entre
planta/planta, planta/ microrganismos, plantas/insetos e outros
fatores como idade, estágio de desenvolvimento, fatores abióticos
como luminosidade, temperatura, pluviosidade, nutrição, época e
horário de coleta (Morais, 2009).



Lúpulo Brasileiro

• Características próprias!!! Parabéns aos organizadores!!!



• Obrigada pela oportunidade 
de estar aqui partilhando 

dos trabalhos com o lúpulo 
brasileiro!!!

Fonte: Paulo R. C. Cordeiro


