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INTRODUÇÃO 

O lúpulo (Humulus lupulus L.) é uma planta da família Cannabaceae, cujas flores são 
utilizadas na composição da cerveja, conferindo-lhe amargor e aroma. Originalmente é 
encontrado no Hemisfério Norte, entre as latitudes 30° e 55°, que compreende as regiões 
frias da América do Norte e Europa. No Hemisfério Sul, teoricamente, o cultivo de lúpulo só 
deveria ser recomendado do Rio Grande do Sul até o extremo sul da Argentina e Chile, por 
apresentarem condições similares de luminosidade e temperatura. Porém, experiências 
realizadas em Nova Friburgo, a princípio um município impróprio ao desenvolvimento da 
cultura (latitude 22°), estão indicando a viabilidade técnica e econômica do cultivo. Contudo, 
por se tratar de uma espécie desconhecida e para se evitarem plantios sem uma base 
tecnológica mínima, cuidados devem ser observados pelos interessados em cultivá-la. 

OBJETIVOS 

A partir da literatura internacional, analisar os principais parâmetros técnicos utilizados nos 
cultivos comerciais dos principais países produtores e avaliar sua adaptabilidade às 
condições dos ambientes de montanha da Serra Fluminense. Aspectos como correção da 
acidez do solo e adubação, dentre outros, foram considerados, para que se obtivessem 
indicadores de base de pesquisa, no intuito de minimizar a probabilidade de insucesso com 
a cultura. 
 
METODOLOGIA 
 
Foi realizada uma revisão bibliográfica das seguintes publicações internacionais: “Guia del 
cultivo del lúpulo” (Espanha), “Michigan hop management guide 2018” (EUA), “Hops” 
(Alemanha), “Jornadas de lúpulo e cerveja” (Portugal), “Distribuição e ecologia do lúpulo em 
Portugal”, “Hops – a guide for new growers” (Austrália), “Fertilizers and nutrient management 
for hops” (EUA) e “Hop optimal irrigation trial” (EUA). Dentre os parâmetros técnicos, foram 
escolhidos os que se seguem, para o início dos trabalhos de pesquisa com o lúpulo na Serra 
Fluminense: textura do solo, pH do solo, quantidade de CaO necessária em função da 
saturação por alumínio, quantidades de P2O5 e K2O necessárias na adubação de base em 
função dos níveis de P e K existentes no solo e quantidade de N necessária em função da 
textura do solo. 
 
RESULTADOS e DISCUSSÃO 
 
Analisando-se criteriosamente os parâmetros técnicos citados nas diversas publicações 
internacionais, estabeleceu-se que os valores a serem utilizados no início da pesquisa com 
o cultivo de lúpulo em Nova Friburgo seriam baseados no “Guia del cultivo del lúpulo”, da 
Espanha, por apresentar a maior quantidade de informações necessárias ao trabalho e, 
aparentemente, por mais se assemelhar ao nível tecnológico que se pretende empreender. 
Dessa forma, o início do acompanhamento técnico da cultura no município, pela EMATER-
RIO, foi baseado nesses aspectos. Os parâmetros são os que constam na tabela abaixo: 
 



PARÂMETROS TÉCNICOS VALORES 
(kg/ha) 

Quantidade de CaO para solos com % de Al >= 60 2.500 
Quantidade de CaO para solos com % de Al >= 40 e < 60 2.000 
Quantidade de CaO para solos com % de Al >= 20 e < 40 1.500 
Quantidade de CaO para solos com % de Al > 0 e < 20 1.000 
Quantidade de CaO para solos com % de Al = 0 0 
Quantidade de P2O5 para solos com nível de P de 0 a 9 mg/dm³ 250 
Quantidade de P2O5 para solos com nível de P de 10 a 15 mg/dm³ 175 
Quantidade de P2O5 para solos com nível de P de 16 a 25 mg/dm³ 125 
Quantidade de P2O5 para solos com nível de P de 26 a 45 mg/dm³ 100 
Quantidade de P2O5 para solos com nível de P de 46 a 70 mg/dm³ 50 
Quantidade de P2O5 para solos com nível de P > 70 mg/dm³ 0 
Quantidade de K2O para solos com nível de K de 0 a 60 mg/dm³ 300 
Quantidade de K2O para solos com nível de K de 61 a 120 mg/dm³ 250 
Quantidade de K2O para solos com nível de K de 121 a 240 mg/dm³ 200 
Quantidade de K2O para solos com nível de K de 241 a 400 mg/dm³ 150 
Quantidade de K2O para solos com nível de K de 401 a 600 mg/dm³ 100 
Quantidade de K2O para solos com nível de K > 600 mg/dm³ 0 
Quantidade de N para solos de textura argilosa 180 
Quantidade de N para solos de textura média 200 
Quantidade de N para solos de textura arenosa 220 
 
CONCLUSÃO 
 
Ainda é muito precoce afirmar que os parâmetros técnicos estabelecidos no presente 
trabalho configurar-se-ão como base tecnológica à cultura do lúpulo na Serra Fluminense, já 
que o primeiro cultivo acompanhado teve seu plantio efetuado em outubro deste ano e, por 
se tratar de uma planta perene, há a necessidade de se observar o desenvolvimento do 
mesmo até à maturidade (quarto ou quinto ano). No entanto, através de observações 
visuais, há indicativos de que os resultados serão promissores. 
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