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RESUMO 

Humulus lupulus Linn., popularmente chamada de lúpulo, é uma planta de 

grande importância na indústria cervejeira, proporcionando aroma e amargor à 

cerveja. Além disso, as diferentes variedades desta planta possuem importantes 

aplicações benéficas à saúde como eficácia no tratamento de distúrbios fisiológicos 

relacionados a perimenopausa e menopausa, atividade antioxidante, potente 

atividade inibitória da reação gástrica inflamatória, dentre outras. A 

micropropagação de H. lupulus é uma alternativa para a produção em larga escala 

de plantas geneticamente idênticas (por se tratar de uma espécie dióica com alta 

variação genética) com qualidade fitossanitária e livre de patógenos, 

proporcionando plantas saudáveis. Ademais, a aplicação da técnica de 

organogênese indireta contribui para produção de compostos ativos específicos, 

pois a partir dos calos é possível extrair compostos equivalentes ou até mesmo 

superiores aos de plantas selvagens, que possam ser melhor estudados quanto ao 

potencial medicinal. Este estudo pretendeu realizar uma breve revisão bibliográfica 

acerca dos protocolos de cultivo in vitro de lúpulo já descritos na literatura, bem 

como estabelecer um protocolo de micropropagação de lúpulo utilizando segmentos 

nodais oriundos de plantas matrizes obtidas comercialmente a fim de promover o 

desenvolvimento de plântulas saudáveis e capazes de se estabelecer ex vitro, 

visando o fornecimento de mudas com qualidade fitossanitária e em grande 

quantidade. Foi realizado inicialmente um trabalho de Revisão de Literatura com 

artigos de diversas fontes. Experimentalmente, realizou-se a micropropagação de 

lúpulo. Foram testadas 148 plantas e avaliados o número de brotações, número de 

folhas, altura das plantas, ausência ou presença de raízes e calos nas bases dos 

explantes. Obteve-se 87% de sobrevivência após a aclimatização das plantas, 85% 

(126) das plantas apresentaram calos na base e somente 13% (19) apresentaram 

presença de raízes. Concluiu-se que é possível o cultivo in vitro de lúpulo utilizando 

BAP 3,3 µM de BAP acrescido de 2,89 µM de GA3 em meio de cultura MS. 

 

 

Palavras-chaves: Organogênese; Humulus lupulus; cultura de tecidos in vitro; 

técnicas biotecnológicas. 

 

Agência Financiadora: CNPQ/PIBIC 
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INTRODUÇÃO 

Humulus lupulus Linnaeus, popularmente chamada de lúpulo, tem sua 

maior importância comercial atribuída às suas inflorescências femininas, os cones, 

que contém glândulas de lupulina produtoras de alfa e beta ácidos, além de óleos 

essenciais, conferindo a essa planta grande importância na indústria de fabricação 

de cerveja, fornecendo aroma e amargor (TEGHTMEYER, 2018). 

Além de uso na indústria cervejeira, o lúpulo apresenta grande potencial de 

uso na indústria farmacêutica. Segundo Bourger-Sevenier et al. (2005), o extrato 

obtido de 10 variedades diferentes de lúpulo utilizado no desenvolvimento de um 

fármaco apresenta propriedades estrogênicas para o tratamento de distúrbios 

fisiológicos relacionados a perimenopausa e menopausa, além de poder ser usado 

como componente de suplementos alimentares e de cosméticos. 

Estudos realizados por Maietti et al. (2017) revelaram ainda a presença de 

flavonóis como quercetina e kaempferol que conferem atividade antioxidante à 

planta, realçando o potencial nutricional e expondo as propriedades nutracêuticas 

do lúpulo. Sangiovanni et al. (2019), demonstraram que o extrato hidroalcóolico de 

H. lupulus var. Cascade é um potente inibidor da reação gástrica inflamatória, efeito 

parcialmente explicado pelo teor de chalconas preniladas, especialmente 

xanthohumol A e xanthohumol D. 

Comercialmente, o lúpulo é propagado por segmentos de rizomas ou por 

estaquia caulinar (MACHADO et al., 2018), metodologias susceptíveis à 

contaminação por patógenos como vírus e fungos e outras doenças que podem 

influenciar no rendimento e qualidade das safras produzidas (SASTRY, 2013). 

Infecções virais, comuns durante o cultivo, como o HSV (Hop Stunt Viroid) já 

foram relatadas em reduzir até 64% do rendimento em biomassa da planta, além de 

promover a redução do comprimento dos entrenós, do caule e de brotações laterais 

(KAPPAGANTU et al., 2017). Além disso, por ser altamente heterozigoto, e 

tratando-se de uma planta dióica, as populações de lúpulo obtidas por reprodução 

sexuada são altamente variáveis (OSENI et al., 2018).  

Alternativa ao cultivo convencional, o uso de métodos de propagação in 

vitro de plantas economicamente relevantes têm sido cada vez mais adotados, uma 

vez que permitem a obtenção de mudas em larga escala e em menor espaço e tempo 

com alta qualidade fitossanitária. Nesse contexto, a cultura de tecidos de plantas 
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vem sendo utilizada como um complemento aos métodos tradicionais de 

propagação de culturas de elevado valor comercial, como por exemplo o lúpulo. 

A cultura de tecidos é uma excelente ferramenta para clonar plantas em 

escala comercial, fornecer materiais vegetais propagados assexuadamente 

independentemente da época do ano, contribuir em estudos de transformação 

genética e conservação de espécies vegetais, sendo a micropropagação uma das 

mais importantes técnicas de cultivo in vitro. Ela permite ainda aperfeiçoar a 

interação entre fatores abióticos (nutricionais, luminosos, temperatura, etc.) e 

bióticos (hormonais e genéticos), resultando em plantas sadias e vigorosas, que 

podem ser multiplicadas massivamente (OSENI et al., 2018). 

Vários são os trabalhos que têm demonstrado o potencial e a viabilidade de 

regeneração in vitro e diferentes fontes de explantes são utilizados por serem 

vantajosas em relação à fácil manipulação, maior potencial de regeneração e 

excelente susceptibilidade para a transformação genética (OSENI et al., 2018).  

Diante do exposto, percebe-se a crescente necessidade de estudos referentes 

ao cultivo in vitro, explorando os processos de indução da morfogênese e 

organogênese, durante o desenvolvimento in vitro e estudo da aclimatização da 

planta, de modo que se obtenha um protocolo eficiente e econômico para a 

propagação de mudas de lúpulo a fim de otimizar o uso dessa técnica e permitir a 

produção em larga escala desenvolvendo cultivares de lúpulo adaptadas à região de 

cultivo. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

CARACTERÍSTICAS BOTÂNICAS E ECONÔMICAS DO LÚPULO 

Humulus lupulus L. (lúpulo) é uma planta da família Cannabaceae, uma 

herbácea dióica, que possui glândulas de lupulina localizadas nos cones das plantas 

femininas, nas quais estão contidas resinas responsáveis pelo amargor e óleos 

essenciais que conferem sabor ao lúpulo (TEGHTMEYER, 2018), sendo por isso, 

utilizada na fabricação de cerveja. 

As flores masculinas possuem anteras produtoras de grande quantidade de 

pólen e as femininas produzem os cones de lúpulo comercializáveis, os quais são 

formados a partir do amadurecimento das inflorescências onde ocorrem as flores, 
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processo que envolve o alongamento do eixo central e o início da produção dos 

estróbilos (cones) pelas brácteas e bractéolas (NEVE, 1991).  

Segundo informações da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo 

(APROLÚPULO) são mais de 260 as variedades de lúpulo existentes e encontradas 

em distintas localidades no mundo. Dentre elas estão Challenger, Phoenix e Fuggle, 

oriundas do Reino Unido, as variedades americanas Cascade, Centennial, 

Columbus e Chinnok, Hallertau e Saaz originárias da Alemanha e República 

Tcheca, respectivamente (FAGHERAZZI et al., 2017), entre outras. 

Atualmente, os maiores produtores de lúpulo são Alemanha e Estados 

Unidos, estando o Brasil como um importador significativo (COMEX STAT, 

2019). Dados do sistema de acesso às estatísticas do comércio exterior brasileiro 

(COMEX STAT) apontam que dentre as importações de lúpulo pelo Brasil, no 

período de janeiro a outubro de 2019, aproximadamente 1300 toneladas líquidas 

são de origem alemã e 527 de origem estadunidense, dentre os quais estão 

contabilizados cones frescos, secos, triturados, não triturados e em pellet (COMEX 

STAT, 2019) sendo que os pellets são os mais utilizados pela indústria cervejeira. 

No Brasil, a produção de lúpulo é recente. Em 2018, foi criada a Associação 

Brasileira de Produtores de Lúpulo (Aprolúpulo), com sede em Lages (Santa 

Catarina), cujo objetivo consiste em fomentar a produção e regulamentação de 

lúpulo no país. Os cultivos nacionais dos quais se tem conhecimento pela 

Associação encontram-se distribuídos pela região da Serra da Mantiqueira e pelos 

estados de Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Rio 

Grande do Norte (APROLÚPULO, 2019).  

É importante ressaltar ainda que no dia 1º de julho de 2020 entrou em vigor 

a instrução normativa n. 33, a qual estabelece requisitos sobre a produção, 

certificação fitossanitária, comercialização e importação de mudas H. lupulus 

advindas dos Estados Unidos da América (EUA). Publicada pelo Diário Oficial da 

União no dia 18 de junho de 2020, a normativa determina que as mudas sejam 

produzidas in vitro, comercializadas em meio de cultura estéril e em embalagens 

devidamente fechadas. Instruí ainda que a importação e produção sigam os 

requisitos fitossanitários e que o material enviado seja acompanhado por um 

Certificado Fitossanitário, emitido pela Organização Nacional de Proteção 
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Fitossanitária – ONPF dos EUA, garantindo a qualidade fitossanitária das plantas 

(LEAL, 2020).  

A micropropagação de lúpulo em território nacional é uma alternativa de 

propagação de plantas ainda pouco estudada e uma empresa conhecida como 

Explante Biotecnologia, situada em Mogi Mirim (São Paulo) é a única empresa que 

comercializa mudas micropropagadas de lúpulo de diferentes variedades de 

interesse comercial no país.  

O notável potencial econômico e a dificuldade de aclimatação desta espécie 

no país despertam o interesse no desenvolvimento do cultivo de plantas 

geneticamente adaptadas às diferentes regiões do Brasil (MACHADO et al., 2018). 

Desta forma, a introdução e avaliação do germoplasma é uma das primeiras etapas 

para tornar essa cultura especializada economicamente viável, de modo que atenda 

as demandas do mercado doméstico (MACHADO et al., 2018).Deste modo, o 

presente estudo objetivou realizar uma breve revisão bibliográfica acerca dos 

protocolos de micropropagação de lúpulo, estudando aspectos da calogênese e 

organogênese, que possibilitem o estabelecimento in vitro do material vegetal, 

acarretando no desenvolvimento de plântulas saudáveis e capazes de se estabelecer 

ex vitro, visando o fornecimento de mudas com qualidade fitossanitária e em grande 

quantidade.  

Além da revisão, foi realizada um experimento inicial para o 

estabelecimento in vitro de lúpulo a fim de estudar o desenvolvimento da planta via 

micropropagação e organogênese direta e indireta. 

 

MICROPROPAGAÇÃO   

 A micropropagação é uma técnica de cultivo de plantas utilizada em 

âmbito comercial ou medicinal, por promover uma propagação exponencial, rápida 

e de eficiente reprodução, produzindo plantas com qualidade fitossanitária, em 

larga escala e de forma padronizada (OSENI, et al., 2018). 

 Como o lúpulo é uma planta dióica, os indivíduos provenientes da 

propagação por sementes possuem alta variabilidade genética, não sendo essa, 

portanto, uma maneira de propagação de interesse comercial devido à possibilidade 

de perda das características que seriam adquiridas da planta matriz (GOMES et al., 

2018), bem como pela ocorrência de dormência tegumentar nas sementes 
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ocasionada pela impermeabilidade da estrutura decorrente da existência de resinas 

que dificultam a absorção de água e oxigênio pelo embrião (SUCIU et al., 1977). 

 A utilização da propagação de lúpulo por sementes geralmente ocorre 

por programas de melhoramento, sendo vistas como fonte de alta variabilidade, 

permitindo o desenvolvimento de cultivares resistentes à patógenos e/ou maior 

rendimento (STAJNER et al., 2008). Todavia, por se tratar de um processo a longo 

prazo, mudas melhoradas podem levar até 10 anos para serem liberadas ao mercado 

(STAJNER et al., 2008). Desta forma, a propagação de lúpulo via seminal 

inviabiliza sua utilização para plantio comercial (LIBERATORE et al., 2018). 

Dessa forma, a micropropagação tem sido uma ferramenta útil para a 

obtenção de mudas mais uniformes em larga escala, em tempo e espaço físico 

reduzido.  Existem na literatura alguns protocolos de micropropagação de diferentes 

variedades de lúpulo como os descritos por Batista et al. (1996), Batista et al. 

(2000), Batista et al. (2008), Machado et al. (2018) e Roy et al. (2001), no entanto, 

nota-se uma necessidade de otimização destes visando a produção em larga escala.  

A resposta dos reguladores de crescimento, utilizados no meio de cultivo, 

varia de acordo com a espécie cultivada, bem como com as classes, tipos e 

concentrações de fitorreguladores utilizadas. Por isso há a necessidade de 

protocolos específicos para cada espécie e até mesmo para cultivares específicos 

dentro da mesma espécie (GASPAR et al., 1996). 

A micropropagação vem se destacando como técnica de grande impacto por 

sua elevada praticidade, englobando diferentes etapas que vão desde o 

estabelecimento da cultura in vitro até seu enraizamento, culminando com a 

aclimatização da planta. É de suma importância para a cultura de tecidos vegetais o 

conhecimento das alterações morfológicas de plantas desenvolvidas in vitro, 

possibilitando o estabelecimento de protocolos eficazes à sobrevivência de plantas 

provenientes de ambientes controlados nas condições naturais sendo importante 

também à avaliação anatômica das plantas como um fator para garantir o sucesso 

na aclimatização das mudas e sua sobrevivência (MACHADO et al., 2018). 

 

ORGANOGÊNESE IN VITRO 

O emprego das técnicas de cultura de tecidos, especialmente da 

micropropagação, tem sido amplamente utilizado para inúmeras espécies, 
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principalmente quando a propagação generativa é insatisfatória, quando a progênie 

obtida é heterogênea, devido à heterozigose, ou em casos em que a propagação por 

sementes não ocorre naturalmente (SANTANA, 2003). Por outro lado, é importante 

ressaltar sua grande utilidade em programas de conservação e ou melhoramento, 

dada a economia de tempo na multiplicação de variedades, assim como na produção 

de clones promissores e livres de patógenos (SANTANA, 2003).  

A micropropagação pode ser realizada por organogênese ou embriogênese 

somática. Na organogênese ocorre a diferenciação de brotações e raízes durante o 

desenvolvimento vegetal. A embriogênese somática envolve o desenvolvimento de 

embriões a partir de células somáticas embriologicamente competentes in vitro 

(THORPE, 1995). 

O crescimento e a organogênese in vitro são altamente dependentes da 

interação entre as substâncias de crescimento que ocorrem naturalmente na planta 

(hormônios) e os análogos sintéticos (reguladores de crescimento), os quais são 

adicionados ao meio de cultura (GASPAR et al., 1996). 

Uma importante atribuição à cultura de tecidos vegetais é feita por 

Veraplakorn (2016), que a descreve como um método alternativo à exploração de 

recursos vegetais proporcionando a extração e estudo de compostos bioativos a 

partir de material vegetal in vitro e, ressalta a importância da cultura de calos para 

a produção de compostos ativos medicinais específicos, equivalentes ou até mesmo 

superiores aos de plantas selvagens.  

A cultura de calos é um método de multiplicação via organogênese indireta, 

que consiste no cultivo e manutenção de massas celulares desorganizadas, 

originárias da proliferação desordenada de tecidos ou órgãos cultivados in vitro.  

Batista e colaboradores (2000) estudando a calogênese da variedade Eroica 

de Hmulus lupulus L. em meio líquido, verificaram que a indução da morfogênese 

foi eficiente em meio MS (Murashige; Skoog, 1962) líquido, com adição de 0,01 

mg L-1 de AIA ou AIB, juntamente com 1 mg L-1 de BAP, gerando calos dentro de 

2 ou 3 meses. Cerca de 80 a 95% das plantas regeneradas sobreviveram ao processo 

de aclimatização.  

Batista et al. (2008), estudaram a transformação genética por meio do 

bombardeamento de partículas e o protocolo utilizado para a obtenção dos calos foi 

meio MS contendo 0,06 µM de ácido indolacético (AIA), 4,4 µM de 6-
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benzilaminopurina (BAP), 1,7 mM de cisteína e 43,8 mM de sacarose, em 

variedade Eroica de lúpulo. 

O efeito produzido in vitro por um determinado regulador de crescimento 

depende do ambiente no qual o órgão ou tecido está sendo cultivado. Concentrações 

idênticas de um mesmo regulador, em dois meios de cultura diferentes entre si 

podem ter efeitos distintos. Por isso, concentrações efetivas destes reguladores 

precisam ser ajustadas de acordo com o genótipo da planta a ser cultivada e o tipo 

de tecido ou órgão (BATISTA et al., 1996).  

As auxinas são substâncias que controlam o crescimento e elongação celular 

e as citocininas estimulam a divisão celular e reduzem a dominância apical. O 

balanço entre estes dois tipos de reguladores controla muitos aspectos da 

diferenciação celular e organogênese nas culturas de tecidos e órgãos (SÁ et al., 

2018).  

 Segundo Grattapaglia e Machado (1998), das citocininas 

comercialmente disponíveis, a 6- benzilaminopurina (BAP), é a que, em geral, 

apresenta melhores resultados in vitro para promover a multiplicação de diversas 

espécies, sendo utilizada em aproximadamente 60% dos meios, seguida da cinetina 

(KIN) com cerca de 23%.  

Quanto ao enraizamento, as auxinas mais utilizadas são o ácido 

indolbutírico (AIB) e o ácido naftalenoacético (ANA). As respostas às auxinas não 

são universais. Certas espécies enraízam com dificuldade, ou não enraízam, mesmo 

na presença de auxinas, e algumas espécies até dispensam o uso de auxinas no seu 

enraizamento (POMPELLI et al., 2004). 

Para o cultivo in vitro de H. lupulus diferentes meios de cultura com 

combinações distintas de fitorreguladores já foram descritas na literatura (Batista et 

al., 1996; Batista et al., 2000; Batista et al., 2008; Machado et al., 2018 e Roy et al., 

2001). 

Batista et al. (1996) testaram três diferentes composições de meio de cultura 

para o cultivo da variedade Brewer’s Gold. Os melhores resultados obtidos para a 

regeneração das plantas foram constatados no tratamento com meio MS contendo 

0,025 mgL-1 AIA (ácido indolacético) e 2 mg L-1 BAP (6-benzilaminopurina), com 

72% de regeneração. Outro protocolo também indicado por Batista et al (1996) era 

composto por meio MS suplementado com 0,02 mg L-1 AIA e 1,5 mg L-1 cinetina 
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(KIN), com uma taxa de regeneração de 59% e taxa de sobrevivência ao final da 

aclimatização de 90%. 

 Roy et al. (2001) se dedicaram em estudar um protocolo eficiente de 

micropropagação para a variedade de lúpulo H138 e estudaram quatro meios de 

cultura, sendo eles: W (White, 1963); MS (Murashige e Skoog, 1962) modificado 

para conter 1 mg.L-1 de cloridrato de tiamina; B5 (Gamborg et al., 1968); e SH 

(Schenk e Hildebrandt, 1972), todos eles suplementados com 3% de sacarose, 4,44 

μM 6-benzilaminopurina (BAP) e 2,69 μM 1-ácido naftalenoacético (ANA) e 

solidificado com 0,7% de ágar. O tratamento com meio MS modificado, 

suplementado com 0,57 μM AIA e 2,27 μM TDZ gerou a melhor taxa de 

multiplicação, enquanto o tratamento com meio MS de meia força com 5,71 μM 

AIA e 4,9 μM AIB foi responsável pela maior porcentagem de enraizamento, com 

sobrevivência de 95%. 

Mafakheri et al. (2019) estudando a micropropagação de uma variedade 

iraniana de lúpulo não especificada, testaram o meio MS com adição de diferentes 

concentrações de BAP, KIN, TDZ e AIA. A maior taxa de multiplicação de 

segmentos nodais foi obtida no tratamento com 1 mg L- 1 BAP com 0,1 mg L-1 AIA, 

enquanto a melhor taxa de multiplicação de ápice caulinar foi em 0,5 mg L-1 BAP 

com 0,1 mg L-1 AIA. Quanto ao enraizamento, os melhores resultados foram em 

meio MS meia força, 1 mg L-1 AIA e 1 mg L-1 BAP.  

Diante deste contexto, objetivou-se estabelecer um protocolo eficiente de 

cultivo in vitro de lúpulo, a partir de técnicas de micropropagação, bem como 

realizar uma breve revisão acerca dos protocolos de cultura de tecidos já descritos 

na literatura para Humulus lupulus Linn. 

 

METODOLOGIA 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 Foram reunidos aproximadamente 100 artigos de diferentes fontes de 

pesquisa os quais abordam a micropropagação de lúpulo para os mais diversos fins. 

Em torno de 40% desses artigos foram publicados nos últimos 5 anos. Do número 

total, 46 foram selecionados para análise acerca da metodologia utilizada por 

apresentarem resultados positivos para o estabelecimento e desenvolvimento das 
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plântulas in vitro. Dentre esses, 6 artigos em que os autores trabalharam com os 

fitorreguladores BAP e/ou GA3 como forma de induzir o processo de organogênese 

direta e TDZ para a formação de calos, foram utilizados como embasamento para 

os protocolos de indução de brotações e calogênese testados neste trabalho.  

 No ano de 2007, Faltus e colaboradores publicaram um artigo onde 

demonstraram que o tratamento contendo meio 1/10 BAP, GA3 e AIB resultou em 

um maior comprimento de brotações em comparação com outras combinações 

testadas. Os autores demonstraram ainda que a suplementação do meio de cultura 

utilizando a giberelina GA3 foi responsável pela amplificação do efeito dos outros 

fitorreguladores presentes no meio. 

 O ácido giberélico (GA3), foi também descrito como bom indutor para a 

germinação de sementes in vitro da cultivar Columbus, tanto quando adicionado ao 

meio de cultura quanto de forma exógena, através da embebição de sementes em 

soluções contento este regulador de crescimento, sendo que, quando acrescido ao 

meio registrou-se um efeito ainda maior na germinação precoce das sementes 

(LIBERATORE et al., 2018). 

Ademais, Faragó e colaboradores evidenciaram em um trabalho de revisão 

divulgado em 2009 a utilização de diferentes concentrações de BAP e GA3 

combinadas para otimizar e manter o armazenamento in vitro de mais de 100 

acessos de 10 cultivares de H. lupulus no Centro de Pesquisa de Produção de Plantas 

situado na República Tcheca. 

Copatti e colaboradores divulgaram em 2019, uma pesquisa sobre o efeito 

de BAP no cultivo in vitro da variedade Cascade, na qual os tratamentos foram 

compostos por meio MS contendo 100 mg L-1 de mio-inositol; 30 g L-1 de sacarose; 

7,5 g L-1 de ágar; e BAP em diferentes concentrações (0,4; 0,8 e 1,2 mg L-1). Na 

ocasião, a maior taxa de desenvolvimento da parte aérea se deu no meio 

suplementado com 0,8 mg L-1 de BAP e a maior taxa de enraizamento foi obtida 

em 0,4 mg L-1 de BAP, entretanto, dados sobre a porcentagem de sobrevivência 

após a aclimatização não foram informados. 

Há ainda na literatura resultados promissores do uso de tidiazuron 

juntamente com ácido indolacético para cultivo in vitro da cultivar Columbus. 

Machado et al. (2018), com embasamento em artigos anteriormente publicados para 

micropropagação de diferentes variedades de lúpulo, compararam quatro tipos de 
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combinações de meio MS e obtiveram melhores resultados no tratamento com meio 

MS suplementado com 30 g L-1 sacarose, 100 mg L-1 mio-inositol, 0,0547 mg L-1 

ácido indolacético (AIA), 0,2189 mg L-1 tidiazuron (TDZ) e 7 g L-1 ágar, o qual 

resultou em um maior número de brotos por explante e maior número de folhas por 

broto. Além disso, o trabalho também estudou o efeito de AIB no enraizamento ex 

vitro e o tratamento com 3000 mg L-1 resultou na maior porcentagem de 

enraizamento. Após o processo de aclimatização, a porcentagem de sobrevivência 

foi de 100%. 

 Para mais, TDZ também se mostrou eficiente para a indução de calos na 

variedade Tettnager, sendo capaz de induzir 56% de calos quando adicionado 

sozinho ao meio em uma concentração de 4,54 µM (SCHWEKENDIEK et al., 

2008). 

  

PARTE EXPERIMENTAL 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

OBTENÇÃO E DESINFESTAÇÃO DOS EXPLANTES  

As mudas de lúpulo cultivar Northern Brewer obtidas no comércio local 

foram mantidas em viveiro a temperatura ambiente em substrato orgânico e 

vermiculita (1:1) até a remoção de explantes para cultivo in vitro. Segmentos nodais 

foram extraídos das plantas cultivadas e desinfestados através de imersão em 

hipoclorito de sódio (NaClO) 2% (v/v) durante 20 minutos, seguido de lavagens 

sucessivas em água destilada autoclavada. Após desinfestação, estes foram 

inoculados sob condições assépticas em meio de cultura MS (MURASHIGE; 

SKOOG, 1962) contendo 7 g L-1 de ágar e 20 g L-1 de sacarose. 

 

EFEITO DE BAP E GA3 NA INDUÇÃO DE BROTAÇÕES 

 Foi adicionado ao meio de cultura MS, BAP a 3,3 µM acrescido de GA3 

a 2,89 µM, estas concentrações foram definidas inicialmente com base na revisão 

de literatura. O pH do meio foi ajustado para 5,8 precedendo a autoclavagem nas 

condições de 120 °C e 1 atm durante 20 minutos. Foram testadas 148 plantas e 

avaliadas as variáveis de número de brotações, número de folhas, altura das plantas 
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e também foram verificadas a ausência ou presença de raízes e calos nas bases dos 

explantes. 

 

 

EFEITO DO TDZ NA INDUÇÃO DE CALOS 

 Adicionalmente, também estudou-se a calogênese de H. lupulus. Para 

este fim, segmentos nodais oriundos de plântulas in vitro de lúpulo foram 

inoculados em tubos de ensaio cujos tratamentos foram compostos por meio de 

cultura MS, solidificado com phytagel 1,5 g L-1, contendo sacarose 20 g L-1, 

suplementado com mioinositol 100 mg L-1 e diferentes concentrações de TDZ (0, 

0,25, 0,50, 2,5 e 5,0 µM). 

 

PROCEDIMENTO ESTATÍSTICO 

O delineamento adotado foi inteiramente casualizado e os dados foram 

avaliados por boxplots, utilizando o software estatístico Studio R. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foi possível o estabelecimento in vitro do material vegetal utilizando 

meio de cultura MS combinado com 3,3 𝜇M de BAP e 2,89 𝜇M de GA3, acarretando 

no desenvolvimento de plântulas saudáveis e capazes de se estabelecer ex vitro, 

visando, com mais estudos, o fornecimento de mudas com qualidade fitossanitária 

futuramente.  

 Na FIGURA 1 está registrada uma brotação inicial desenvolvida a partir 

de segmento nodal de lúpulo e uma fotografia representativa do cultivo in vitro é 

encontrada na FIGURA 2. 
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FIGURA 1. Brotação inicial oriunda de seguimento nodal de lúpulo. Barra = 1 cm. 

 

 

FIGURA 2. Plântulas de lúpulo cultivadas in vitro, ao longo de 30 dias de avaliação. Barra = 1 cm. 

 

 Das 148 plantas inoculadas, apenas 19 não sobreviveram, o que rendeu 

uma taxa de sobrevivência de aproximadamente 87%. Nas FIGURAS 3 e 4 foi 

possível observar o aspecto das mudas durante o processo de aclimatização. 

Ademais, 85% (126) das plantas apresentaram calos na base, como evidencia a 

FIGURA 5, e somente aproximadamente 13% (19 plantas) apresentaram presença 

de raízes. 
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FIGURA 3. Mudas de lúpulo. Barra = 1 cm. 

 

 

FIGURA 4. Muda de lúpulo. Barra = 1 cm. 
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FIGURA 5. Presença de calos na base de plântulas de lúpulo. Barra = 1 cm. 

 

 Foi possível observar com os boxplots que os dados apresentaram uma 

distribuição não-normal e também que as plantas apresentaram uma taxa de 

propagação de uma planta rendendo duas outras plantas para subcultivo. Além 

disso, algumas plantas (outliers) ficaram com grande altura enquanto a maioria não. 

Com relação ao número de folhas, em média, foram contadas 5 folhas por planta. 

As estatísticas referentes às variáveis analisadas encontram-se nas FIGURAS 6, 7 

e 8.  
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FIGURA 6. Distribuição do número de brotações analisados na forma de boxplot. Os * representam 

outliers.  

 

 

FIGURA 7. Distribuição do número de folhas analisados na forma de boxplot. Os * representam 

outliers.  

 

 

FIGURA 8. Distribuição dos dados de altura das plantas analisados na forma de boxplot. Os * 

representam outliers.  

 

 Quanto a calogênese, notou-se que na ausência de TDZ não houve 

formação de calos (FIGURA 9A), ao passo que no tratamento com a menor 
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concentração testada deste regulador de crescimento (0,25 µM) já foi possível 

observar o processo de organogênese indireta (FIGURA 9B). 

As melhores taxas de calos por explante foram obtidas com TDZ 5,0 µM 

(FIGURA 9E) e os tratamentos contendo TDZ 0,25 µM apresentaram uma maior 

taxa de brotação a partir dos calos. 

  

 

FIGURA 9A. Calogênese de lúpulo, tratamento controle, sem adição de TDZ. Barra = 1cm. 

 

FIGURA 9B. Calogênese de lúpulo, tratamento com TDZ 0,25 µM. Barra = 1 cm. 

A 

B 



 
 
 

26 
 

 

 

FIGURA 9C. Calogênese de lúpulo, tratamento com TDZ 0,50 µM. Barra = 1 cm. 

 

FIGURA 9D. Calogênese de lúpulo, tratamento com TDZ 2,5 µM. Barra = 1 cm. 

C 

D 
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FIGURA 9E. Calogênese de lúpulo, tratamento com TDZ 5,0 µM. Barra = 1 cm. 

 

 Os resultados iniciais aqui apresentados nos permitiram inferir que foi 

possível realizar a inoculação in vitro do lúpulo no meio de cultivo testado com boa 

margem de sucesso. No entanto, após a inoculação, o crescimento se deu de maneira 

ainda não-satisfatória, devido à baixa altura média das plântulas (em torno de 

0,5cm) e baixo número médio de brotações com 50% dos resultados variando entre 

1 e 2 brotações, indicando, portanto, que ainda são necessários aprimoramentos no 

meio de cultivo.  

Quanto a revisão de literatura, em geral, os artigos estudados revelam bons 

resultados para calogênese, multiplicação e enraizamento com outros reguladores 

de crescimento não testados neste trabalho, como por exemplo AIA (ácido 

indolacético), AIB (ácido indolbutírico) e KIN (cinetina), que poderiam ser testados 

em pesquisas futuras. Sugere-se, portanto, que diferentes proporções de diferentes 

auxinas e citocininas sejam testados no meio de subcultivo de plantas de lúpulo 

inoculadas in vitro. 

 

CONCLUSÃO 

E 

E 
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 Por meio da revisão de literatura, pode-se observar que os trabalhos 

publicados permeiam entre as diferentes variedades de lúpulo e que o tipo de 

fitorreguladores utilizados, bem como a concentração destes também é distinta. 

 Visto o grande potencial industrial e medicinal ainda pouco explorado 

do lúpulo e a grande quantidade de variedades desta planta, tornam-se necessários 

cada vez mais estudos acerca dos protocolos de cultivo in vitro para variedades 

ainda não descritas na literatura, além de pesquisas relacionadas a outros fatores 

que podem influenciar no desenvolvimento via micropropagação como 

luminosidade, umidade, dentre outros.  

Neste sentido, foi possível estabelecer plantas de lúpulo in vitro, utilizando 

3,3 µM de BAP acrescido de 2,89 µM de GA3 em meio de cultura MS, com uma 

boa taxa de sobrevivência (87%), porém é necessário um aprimoramento do melhor 

meio de cultivo e concentrações de reguladores de crescimento a serem utilizados 

para indução de organogênese. Estudos complementares relacionados a anatomia e 

aclimatização também devem ser realizados, a fim de garantir o sucesso do 

estabelecimento ex vitro, acarretando no desenvolvimento de plântulas saudáveis, 

visando o fornecimento de mudas com qualidade fitossanitária e em grande 

quantidade. 
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