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Lúpulo 

 • Humulus lupulus L.  

• Cannabaceae   

• Climas temperados do 

 hemisfério Norte 

• Planta trepadeira 

• Herbáceo    

• Altura de até  10 m  

• Perene 

• Sistema radicular profundo  

   

 

 

 

 

 

https://thenaturopathicherbalist.com/2015/09/13/humulus-lupulus/ 
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Lúpulo 

 
 

Planta florífera dióica 
 

 

Fonte: Guia da cerveja (2018) 

Planta masculina Planta feminina 



Lúpulo 
 

 

   

 

 

 

Alfa-ácidos ( amargor) 

 

Beta-ácidos ( aromas) 

 

Óleos essenciais ( aromas e sabores) 

Lupulina 

Fonte: Adaptado de Fizzlab (2017) e Guia da cerveja (2018) 



Lúpulo 
  Exigência climática: cultivada entre as latitudes de 30° a 55° 

                               mínimo de 800 m de altitude 



Lúpulo 
  Exigência climática: cultivada entre as latitudes de 30° a 55° 

                              mínimo de 800 m de altitude 

Fotoperíodo e temperatura : 

 Dias com 14 h de luz e temperaturas que não ultrapassem os 35°C para 

florescer . 



Lúpulo 
  Exigência climática: cultivada entre as latitudes de 30° a 55° 

                              mínimo de 800 m de altitude 



Lúpulo 
  Solos: 

Solos areno-argilosos; 

 pH entre 6,0-6,5; 

Boa profundidade; 

Boa capacidade de drenagem; 

Matéria orgânica 
 

 

 

 



Lúpulo 
  Fertilidade do solo: 

 

                                    N - 150-180 kg/ha 

    Nutrientes              P - 50-60 kg/ha 

                                     K - 150-160 kg/ha  

  

 

 

 (Boux, 1980; Darby, 2011) 

 

 



Lúpulo 
 Uso e aplicações: 

 

  Indústria farmacêutica 

 

  Fitoterápica 

 

  Cosmética 

 

  Culinária  

 

 Indústria cervejeira  

 



Lúpulo 
 Uso e aplicações: 

 

  Indústria farmacêutica 

 

  Fitoterápica 

 

  Cosmética 

 

  Culinária  

 

 Indústria cervejeira  

 

98% da produção mundial de 

lúpulo 
                                                            



Produção de cerveja no país e a importação de lúpulo 

  

 3° maior produtor de cerveja: anualmente 14 

bilhões de litros (CERVBRASIL, 2018).  

 

Lúpulo - 200 milhões de reais em importações 

de aproximadamente 4 mil toneladas de lúpulo 

por ano (ARAÚJO, 2016).  

 



Introdução do lúpulo no Brasil 

 

 



Introdução do lúpulo no Brasil 

 

 

SILVA, M. A. da. Introdução do lúpulo no Rio de Janeiro pelo Sr. Commendador  Antonio José Gomes Pereira Bastos.  

Revista Agrícola do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura. Rio de Janeiro. 1869. 



Cenário da produção brasileira de lúpulo 

 

 

 Pequenas experiências localizadas -Estados de SP, 

MG, SC, PR, RS;  

 

 Desde 2010 na Região Serrana Fluminense 
(Varginha/Nova Friburgo) 

  

 Uso das flores frescas -  tornando-se muito superior a 

qualidade da bebida, principalmente o seu aroma. 

 

 Mercado diferenciado e promissor: 

 cerveja artesanal. 

 



Cenário promissor da Serra Fluminense 

 

 

 

 Projeto de lei 3.308/17, que reconhece o Polo 

Cervejeiro Artesanal de Nova Friburgo e 

Região; 

 

 Viveiro Ninkasi -  1° autorização do MAPA 

no país para a produção e comercialização de 

mudas de lúpulo; 

              RENASEM – Registro Nacional de Sementes e Mudas 

  

 

 

 

 

 

 



Cenário promissor da Serra Fluminense 

 

 

 

 Projeto de lei 610/2019 - que confere a 

Teresópolis, o título de Capital Nacional do 

Lúpulo;  

 

 Lançamento de Linha de Crédito para a 

Cultura do Lúpulo no estado do Rio de Janeiro.  

 

  

 

 

 

 

 

 



Pesquisa científica com lúpulo 

 

 

 

 As pesquisas de melhoramento vegetal do 

lúpulo concentraram-se em características 

agronômicas,  resistência a pragas e 

doenças, bem como compostos químicos 

desejados para fabricação de cerveja.   



Pesquisa científica no Brasil 

 

 

 

 Escassez de literatura nacional acerca 

de informações sobre o crescimento das 

plantas, principalmente sobre as 

características morfológicas e produtivas. 

 
.  

 



Pesquisa científica no Brasil 

 

 

 

 Implantação de pesquisas adaptativas 

com  variedades de lúpulo buscando a 

identificação de materiais genéticos 

promissores quanto ao rendimento e 

qualidade de cones.  
.  

 



 El Bolsón 

 

 

 Pioneiro da produção de lúpulo e maior fornecedor 

da América do Sul;  

 1986-  1° microcervejaria;  

 Condições para a produção:  

   água patagônica, lúpulo e clima  

  Festival Nacional do Lúpulo 

 

https://www.tudoparaviajar.com/argentina/el-bolson https://www.sympla.com.br/festival-de-la-cosecha-del-lupulo-2019__389253 

https://www.hypeness.com.br/2016/12/conhecendo-o-processo-de 

-fabricacao-da-cerveja-na-argentina/ 
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 Objetivos 
 1- Identificar materiais com maior potencial 

de cultivo com base na avaliação de 

componentes morfológicos produtivos e 

fitoquímicos de cinco variedades de lúpulo. 



 Objetivos 
 2- Compreender aspectos da gestão 

produtiva e estrutura comercial da 

cadeia.  

Fonte: Google Maps, 2019. https://www.hypeness.com.br/2016/12/conhecendo-o-processo-de 

-fabricacao-da-cerveja-na-argentina/ 
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Localização das áreas de estudo 

 

 

 

 

 



Planejamento  
  O experimento será realizado em DBC, com 05 

tratamentos qualitativos e 04 blocos ( repetições), 

em um total de 20 parcelas experimentais. 

 

 

 

 



Planejamento  
  O experimento será realizado em DBC, com 05 

tratamentos qualitativos e 04 blocos ( repetições), 

em um total de 20 parcelas experimentais. 

 

 Cada parcela experimental contará com 07 plantas, 

totalizando 140 plantas no experimento.  

 

 

 



Planejamento  
  O experimento será realizado em DBC, com 05 

tratamentos qualitativos e 04 blocos ( repetições), 

em um total de 20 parcelas experimentais. 

 

 Cada parcela experimental contará com 07 plantas, 

totalizando 140 plantas no experimento.  

 

  A área total do experimento será de 364 m2. 

 

  O espaçamento utilizado será de 3m entre linhas e 

1 m em linhas de cultivo (3.333 plantas/ha-1). 

 

 

 



Planejamento  

 

       T1:  Centennial  
   

T2:  Tettnanger  
 

T3: Hallertau mittelfruh  
 

T4:  Cascade  
  

T5:  Saaz  

Legenda 



 Avaliações 
 

 

Componentes morfológicos de produção:  

 

 comprimento e n° de cones.  

 comprimento e n° de ramos laterais;  

 comprimento dos entrenós; 

 altura de inserção da primeira flor,  

 dias até o início da floração;  

 índice de enrolamento da haste principal;  

 

 

 



 Avaliações 
  

Composição química:  

 

  α-ácidos (cohumolona, adhumulona, humulona) 

 

  β-ácidos (colupulona e adlupulona, lupulona)  

 

  óleos essenciais (% de óleo essencial e teores de 

mirceno, cariofileno, farneseno e humuleno). 

 

 



Planejamento  
   Ações de pesquisa a partir de um intercâmbio 

técnico-científico. 

 Pesquisa Descritiva, por meio da técnica de 

entrevista semiestruturada. 

 
 

 

 

Fonte: Adaptado da apresentação do agrônomo Hernán Testa, 2015. 



Avaliações 
      Caracterização: 

  perfil dos produtores; 

  sistemas de produção; 

  volume de produção; 

  mercado/ circuito de comercialização; 

  cadeia artesanal da cerveja; 

  políticas públicas para o setor cervejeiro. 
 



Resultados esperados 
 

 
 

 

 Os resultados podem subsidiar tomadas de 

decisões acerca da adoção de plantas com 

melhores desempenhos produtivos e 

adaptadas aos ambientes tropicais, 

tornando-se uma alternativa comercial para os 

agricultores da Região Serrana Fluminense. 

 

 



Obrigado ! 
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