
LÚPULO – UMA OPÇÃO DE CULTIVO PARA A AGRICULTURA DE 
MONTANHA  

Alexandre Jacintho Teixeira 
 
O lúpulo (Humulus lupulus L.) é uma planta da família Cannabaceae, cuja flor 

é utilizada principalmente na composição da cerveja, conferindo-lhe amargor e 
aroma. Originalmente é encontrado no Hemisfério Norte, entre as latitudes 30° e 55°, 
o que compreende principalmente as regiões frias da América do Norte e Europa. 
Traçando-se um paralelo em relação ao Hemisfério Sul, teoricamente o cultivo de 
lúpulo só deveria ser recomendado na faixa que compreende o centro-sul do Estado 
do Rio Grande do Sul (Brasil) até o extremo sul da Argentina e do Chile, por 
apresentar condições similares em termos de tempo de exposição à luz no inverno e 
no verão e de temperatura. Porém, experiências realizadas em Nova Friburgo, 
Estado do Rio de Janeiro (Brasil), a princípio um município impróprio ao bom 
desenvolvimento da cultura (latitude 22°), estão demonstrando a viabilidade do 
cultivo, promissor em termos de produtividade e qualidade do produto colhido. 
Contudo, por se tratar de uma espécie vegetal praticamente desconhecida em nosso 
meio e para se evitar o plantio desenfreado sem uma base tecnológica mínima, 
alguns cuidados devem ser observados pelos produtores interessados em cultivá-la.          
Portanto, o objetivo geral deste trabalho é, a partir da pouquíssima literatura 
internacional existente sobre o assunto, elencar e discutir os principais parâmetros 
técnicos a serem observados pelos produtores interessados em cultivar lúpulo em 
escala comercial. Aspectos como qualidade genética e fitossanitária do material 
propagativo, necessidade hídrica, luminosidade, localização das áreas de plantio, 
manejo da fertilidade do solo, aporte de nutrientes e suscetibilidade às pragas e 
doenças serão considerados neste trabalho, para que se tenha um indicador mínimo 
de base de pesquisa e um norteador de ações para minimizar a probabilidade de 
insucesso com a cultura, que desponta como uma boa opção de cultivo para regiões 
de agricultura de montanha.  

   
 


