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RESUMO 

 

 

Os principais consumidores mundiais de cerveja são: República Tcheca, Áustria, 
Alemanha, Irlanda e Polônia. O Brasil, ocupa a 17° posição no ranking 
internacional de consumo, com uma média de 62 litros per capita. Conforme os 
dados do Anuário da Cerveja (2020), o país atingiu a marca de 1383 cervejarias 
registradas no Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA) em 2020, ano 
em que foi alcançada a marca onde todas as Unidades da Federação se 
encontravam com pelo menos uma cervejaria registrada. Com esse crescimento 
no número de cervejarias pelo país, também aumentou a demanda por insumos 
para a fabricação dessa bebida, principalmente para aquelas cervejarias que 
produzem cervejas artesanais. Por haver demanda e valorização da produção, o 
interesse pelo cultivo do lúpulo brasileiro vem se destacando ao longo dos últimos 
anos, com aumento qualitativo e quantitativo. Isso se percebe, conforme Taguchi 
(2021), pelo aumento da área cultivada no Brasil, hoje com 42 ha e, em 
decorrência do mercado nacional estar mais aberto a absorver a produção 
nacional desse insumo cervejeiro. Desenvolver técnicas de propagação e de 
cultivo para viabilizar a produção de cultivares comerciais tem se mostrado como 
linhas de pesquisa promissoras. O presente estudo teve por objetivo avaliar a 
influência do triptofano e do ácido indolbutírico no índice de sobrevivência e no 
desenvolvimento de mudas de lúpulo das cultivares Cascade, Mapuche e Spalter 
Select propagadas por estaquia. As cultivares apresentaram elevado índice de 
sobrevivência quando propagadas por estaquia utilizando espuma fenólica como 
substrato em casa de vegetação, independentemente do uso do ácido 
indolbutírico ou do triptofano. O triptofano aumentou a área foliar de mudas de 
lúpulo ‘Cascade’ e ‘Mapuche’. Deste modo é possível concluir que os tratamentos 
não foram suficientemente eficazes para que seja indicada a utilização tanto do 
AIB como do triptofano para as estacas das cultivares supracitadas.  

 
Palavras-chave: Humulus lupulus. Propagação vegetativa. Auxina.  



ABSTRACT 

 

The major beer consuming countries are: Czech Republic, Austria, Germany, 
Ireland and Poland. Brazil holds the 17th position in the global rank with an 
average of 62 liters per capita. According to the data from the Anuário da Cerveja 
(2020), the country has reached the mark of 1383 registered breweries in the 
Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA) in 2020. In that year, 
every Federated Unit had at least one registered brewery. With the growth in the 
number of breweries in the country, the demand for supplies for producing the 
beverage has also risen, especially for those breweries that produce artisan beers. 
Due to demand and valorization of production, interest in the growth of Brazilian 
hop has been gaining more attention over the last few years, with a qualitative and 
quantitative increase. This can be noticed, according to Taguchi (2021), by the 
increase in the cultivated land in Brazil, which has 42 acres, and because the 
national market is more inclined to absorb the national production of this input. 
Developing propagation and cultivation techniques to enable the production of 
varieties of commercial interest are seen as promising lines of research. The 
purpose of this study was to evaluate the influence of tryptophan and indolebutyric 
acid (IBA) in the seedling survival rate and development of hop seedlings from 
Cascade, Mapuche and Spalter Select varieties, propagated by cuttings. Cultivars 
showed high survival rate when propagated by cuttings using phenolic foam as 
substrate in a greenhouse regardless of the use of indolebutyric acid or tryptophan. 
Tryptophan increased the leaf area of 'Cascade' and 'Mapuche' hop seedlings. In 
this way, it is possible to conclude that the treatments were not effective enough to 
indicate the utilization of IBA and tryptophan in the cuttings of the varieties cited 
above. 

 
Keywords: Humulus lupulus. Vegetative propagation. Auxin.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os países que se destacam na produção de cerveja, a China vem 

em primeiro lugar com cerca de 48 bilhões de litros ao ano, seguida pelos Estados 

Unidos, que produzem 22,5 bilhões e, logo após, vem o Brasil que produz 

aproximadamente 13 bilhões de litros por ano (KOMAR, 2021). Os principais 

consumidores mundiais são: República Tcheca, Áustria, Alemanha, Irlanda e 

Polônia. Mesmo o Brasil se encontrado entre os maiores produtores mundiais de 

cerveja e com a cultura de consumir cerveja, o país ocupa a 17° posição no 

ranking internacional de consumo, com uma média de 62 litros per capita. 

O número de cervejarias vem aumentando anualmente no Brasil e este 

setor produtivo tem se mostrado como um segmento promissor. Segundo os 

dados do Anuário da Cerveja (2020), o país atingiu a marca de 1383 cervejarias 

registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em 

2020, ano em que foi alcançada a marca onde todas as Unidades da Federação 

se encontravam com pelo menos uma cervejaria registrada. Foram registradas 

204 novas cervejarias, demonstrando um aumento de 14,4% em relação a 2019, 

com destaque para as regiões Nordeste e Centro-Oeste que cresceram 41,4% e 

22,8% respectivamente em relação ao ano de 2020. Com esse expressivo 

crescimento no número de cervejarias pelo país, também aumentou a demanda 

por insumos para a fabricação dessa bebida, inclusive para aquelas cervejarias 

que produzem cervejas artesanais. 

A Reinheitsgebot, conhecida como Lei da Pureza da Cerveja, instituiu que 

para a produção de cerveja na Baviera (Alemanha), só poderiam ser utilizados 

malte de cevada, água e lúpulo como ingredientes. Como a levedura nesta época 

ainda era desconhecida, não estava contemplada por essa lei. A regulamentação 

de preço de venda também se encontrava no corpo da referida lei e, ao que tudo 

indica, foi criada como uma forma de evitar uma competição por insumos que 

eram comumente utilizados para a fabricação de outros alimentos, como o trigo e 

o sorgo que eram utilizados para fazer pães. Contudo, mesmo na Baviera, 

atualmente são produzidos também outros tipos de cervejas que não se 

enquadram na Lei da Pureza da Cerveja, como por exemplo as cervejas de trigo 

(weissbier) (HORNINK, 2019).  



De acordo com Silva et al. (2016), o lúpulo é um ingrediente básico 

essencial para a fabricação de cervejas, conferindo características sensoriais 

marcantes quanto ao amargor e aroma. Também contribui para a estabilidade da 

espuma e confere ação antioxidante. 

Por haver demanda e valorização da produção, o interesse pelo cultivo do 

lúpulo brasileiro vem se destacando ao longo dos últimos anos, com aumento 

qualitativo e quantitativo. Isso se percebe pela expansão da área cultivada no 

Brasil, hoje com 42 ha e, em decorrência do mercado nacional estar mais aberto a 

absorver a produção nacional desse insumo cervejeiro (TAGUCHI, 2021). 

Conforme dados obtidos da base do último Censo Agropecuário publicado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), ainda não existem 

registros oficiais sobre o plantio da cultura do lúpulo no País. 

Iniciativas de projetos de pesquisa para o desenvolvimento de técnicas de 

propagação e de cultivo para viabilizar a produção de distintos genótipos de lúpulo 

que atendam às demandas dos produtores e do seu público-alvo tem se mostrado 

promissoras.  

A obtenção de mudas de qualidade é um fator determinante para o sucesso 

da produção. Para aquelas espécies que podem ser propagadas pelo método de 

estaquia, ele apresenta algumas vantagens, já que é possível com poucas 

matrizes produzir um grande número de mudas. Além disso é econômico, rápido, 

simples de ser executado. 

Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo avaliar a influência do 

triptofano e do ácido indolbutírico na produção de mudas de lúpulo das cultivares 

Cascade, Mapuche e Spalter Select propagadas por estaquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar o índice de sobrevivência das mudas propagadas por estaquia das 

cultivares de lúpulo Cascade, Mapuche, e Spalter Select, submetidas a diferentes 

concentrações de ácido indolbutírico e triptofano propagadas por estaquia. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Verificar se há diferença entre os genótipos na sobrevivência de 

estacas. 

2. Estimar o desenvolvimento do sistema radicular. 

3. Analisar o desenvolvimento das mudas em altura de planta, número 

de brotações emitidas e comprimento da maior brotação. 

4. Quantificar o número de folhas emitidas pela maior brotação e a área 

foliar da maior folha expandida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 A CULTURA DO LÚPULO 

 

O lúpulo (Humulus lupulus L.) pertence à ordem das Rosales e à família 

Cannabacea, que possui dois gêneros, Cannabis e Humulus. As plantas do 

gênero Humulus são herbáceas, dioicas e trepadeiras, sendo nativas de clima 

temperado do hemisfério norte. O lúpulo selvagem, que originou os lúpulos que 

conhecemos atualmente, é nativo da Europa, Ásia e Japão (SPOSITO, 2019). 

Tem em sua parte subterrânea uma estrutura perene, a qual é composta 

por raízes que chegam até 2 m. Na primavera são emitidas brotações a partir do 

rizoma, se transformando em guias trepadoras que podem chegar a 8 m de 

comprimento. A presença de tricomas contribui para que os ramos possam se fixar 

e subir em outras plantas ou estruturas. Suas folhas são cordiformes, tendo de 

três a cinco lóbulos e bordas serradas (LESKOVAR, 1978 apud FAGHERAZZI, 

2020, p.33-34). 

As flores da planta feminina são inflorescências que se dão em torno de um 

eixo central (ráquis). Neste eixo existe uma série de nós, em cada um deles há um 

par de brácteas, cada bráctea dispõe de um par de bractéolas e cada bractéola 

tem uma pequena flor. Quando essas inflorescências amadurecem, o eixo central 

fica mais espesso, as brácteas e bractéolas se alargam e surge o estróbilo, 

comumente chamado de "cone", que é a forma como a planta é comercializada 

para a indústria cervejeira (MARCOS et al., 2011). 

De acordo com a FAO (2019), os maiores produtores de lúpulo são os 

Estados Unidos com 50,82 toneladas, Alemanha com 48,50 toneladas, Etiópia 

com 44,34 toneladas, República Tcheca com 7,15 toneladas, China com 7,03 

toneladas, seguidos ainda por Polônia com 3,77 toneladas, Eslovênia com 2,57 

toneladas, Albânia com 2,26 toneladas, Coréia do Norte com 1,98 toneladas e 

Espanha com 970 toneladas. Embora os principais produtores de lúpulo estejam 

localizados no hemisfério norte, países do hemisfério sul têm expandido a 

produção, a exemplo da Nova Zelândia com 882 toneladas, Austrália com 651 

toneladas, Argentina com 493 toneladas e, África do Sul com 472 toneladas. 

Conforme Sousa (2021), o Brasil importa 99,9% do lúpulo utilizado pelo mercado 

cervejeiro nacional. 



Existem 109 produtores de lúpulo produzindo aproximadamente 24 

toneladas em uma área total de 40 hectares de cultivo distribuída pelos estados de 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro (TAGUCHI, 2021). Com o aumento expressivo de cervejarias e o 

crescimento do interesse pelo cultivo do lúpulo, o número de produtores vêm 

crescendo anualmente.  

De acordo com Spósito (2019), o espaçamento recomendado para o plantio 

de lúpulo é de 3,5 m entre linhas e de 1,4 m entre plantas, proporcionando uma 

densidade de plantio de 2040 plantas ha-1. Visto o grande número de plantas a 

serem implantadas por área, desenvolver protocolos para a produção de mudas 

de qualidade se torna essencial para poder gerar uma matéria-prima de qualidade 

e com produção satisfatória para abastecer a demanda do setor produtivo. 

 

3.2 MÉTODOS DE PROPAGAÇÃO 

3.2.1 PROPAGAÇÃO SEXUADA 

A propagação por sementes tem sido mais difundida para as pesquisas de 

melhoramento genético, onde se tem a necessidade de variabilidade genética 

para a obtenção das novas variedades. Com isso a propagação sexuada não é 

recomendada para os lupulais comerciais, tendo em vista que a alta variabilidade 

genética das sementes levará a um lupulal desuniforme e com características 

desconhecidas (SPÓSITO, 2019). Também não são recomendadas pelo fato de 

serem dioicas, ou seja, existem tanto plantas masculinas quanto femininas, e os 

cones que são de interesse comercial estão presentes apenas nas plantas 

femininas (SILVA, 2019). 

 

3.2.2 PROPAGAÇÃO ASSEXUADA 

Conforme APROLUPULO (2019), o primeiro e mais importante passo para 

o início do cultivo de lúpulo é a produção de mudas, as quais podem ser obtidas 

por propagação vegetativa a partir de diferentes partes da planta. As mudas 

podem ser feitas a partir de rizomas, que são aquelas mudas que são retiradas a 

partir do sistema rizomatoso de uma planta adulta. Estas são mais vigorosas e, 

possuem uma tolerância maior ao estresse já que possuem uma reserva 



energética no rizoma, contudo não podem ser retiradas grandes quantidades uma 

vez que, a planta matriz pode ser prejudicada com as avarias causadas pelos 

cortes e também, por ficar mais suscetível à infecção por fungos.  

A micropropagação é uma técnica em que é possível ter uma alta produção 

de clones da planta mãe devido a rápida multiplicação de indivíduos vegetais. 

Essa rapidez se dá pelo fato de se obter um grande número de explantes da 

planta matriz, os quais podem ser obtidos a partir de ápices meristemáticos ou de 

segmentos nodais (QUISEN, 2008). 

A estaquia consiste na multiplicação por estacas, que é amplamente 

utilizada na produção de mudas de lúpulo. Consiste em produzir uma nova planta 

a partir de um ramo da parte aérea da planta matriz. O rápido enraizamento e 

desenvolvimento do sistema radicular é fundamental para a obtenção de mudas 

de qualidade, proporcionando um bom estabelecimento quando forem transferidas 

para o campo (APROLUPULO, 2019). 

 

3.3 CULTIVARES 

3.3.1 CASCADE 

Segundo Spósito (2019), ‘Cascade’ é a cultivar mais utilizada por 

cervejarias artesanais americanas. A mesma foi desenvolvida pelo United States 

Department of Agriculture (USDA), sendo a primeira cultivar de cunho comercial 

dos Estados Unidos, tendo sido lançada em 1972. Como característica 

agronômica de interesse, apresenta tolerância ao míldio (Pseudoperonospora 

humuli (Miyabe & Takah.)).  

Esse genótipo confere à cerveja um caráter cítrico e picante, com tons 

florais únicos. Apresenta potencial produtivo de 2170 a 2465 kg ha-1 (BELLATO et 

al. 2019). 

 

3.3.2 MAPUCHE 

Conforme Testa et al. (2019), ‘Mapuche’ é uma cultivar que possui grande 

crescimento vegetativo e que, em certas ocasiões, o desenvolvimento vigoroso 

pode atrapalhar a colheita dos cones. Suas características propiciam a produção 



de cervejas com notas cítricas e levemente florais, tendendo à flor de laranjeira. 

Eventualmente apresenta notas doces como chocolate, chá verde e algum pinho. 

 

3.3.3 SPALTER SELECT  

De acordo com Barth Haas (2021), a cultivar Spalter Select se caracteriza 

por ter um crescimento muito rápido e por ter o cone com um formato pontiagudo. 

Ela apresenta resistência à murcha do Verticillium (Verticillium albo-atrum Reinke 

& Berthold) e o míldio. Conforme Hieronymus (2012), a mesma foi criada em Hüll 

na Alemanha, sendo um lúpulo muito cultivado naquele país.  

 

3.4 FITORREGULADORES  

Conforme Peixoto (2017), os fitorreguladores são substâncias produzidas 

sinteticamente ou de forma natural pelas plantas, que são de origem orgânica 

sendo estes produzidos pela planta e, que em pequenas concentrações, regulam 

certos processos fisiológicos. Produtos sintéticos podem ser utilizados para intervir 

no metabolismo dos vegetais, sendo geralmente utilizados para induzir a 

manutenção ou mudança de estádio fenológico, promover o enraizamento e a 

emissão de brotações. Também apresentam a capacidade de ter ação inibitória no 

metabolismo vegetal dependendo da concentração, época de aplicação e 

sensibilidade particular de cada genótipo. 

A auxina foi o primeiro hormônio descoberto em plantas, dentre muitos 

outros que regulam o desenvolvimento vegetal. Tendo como um dos mais comuns 

o ácido indolacético (AIA) e o ácido indol 3-butirico (AIB), a auxina pode ser 

originada naturalmente ou de forma sintética. Consiste no principal fitorregulador 

empregado com a finalidade da promoção do enraizamento de mudas (MORETI et 

al., 2018). 

Para que seja possível ocorrer a biossíntese de auxina, é necessária a 

presença do aminoácido triptofano. O triptofano é comum em plantas como 

constituinte de proteínas e precursor intermediário da biossíntese de várias 

substâncias indólicas (HAGGQUIST et al., 1988). Deve-se levar em consideração 

que o mesmo pode ser encontrado em grandes quantidades, baixas quantidades e 

também, pode não estar presente na planta, sendo estas quantidades 



influenciadas pelas condições genéticas e fisiológicas das estacas. Por isso, 

normalmente adota-se o uso de auxinas exógenas, como o AIB (PIZZATTO et al., 

2011). 

 

  



4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O experimento foi conduzido com a cultura do lúpulo (Humulus lupulus L.) 

em uma casa de vegetação localizada no Centro de Ciências Agroveterinárias da 

Universidade do Estado de Santa Catarina – CAV/UDESC, Lages – SC. Para a 

implantação do experimento, foram coletados ramos laterais de brotações do ano 

emitidas por plantas matrizes de ‘Cascade’, ‘Spalter Select’ e ‘Mapuche’ com o 

auxílio de uma tesoura de poda em 21 de outubro de 2021. 

As estacas foram produzidas com dimensões que variaram entre 5 e 10 cm 

de altura e, com um par de folhas com sua área reduzida pela metade. As estacas 

tiveram suas bases raspadas com a lâmina da tesoura de poda e imediatamente 

foram submetidas a utilização dos seguintes tratamentos:  

T1 - testemunha;  

T2 - AIB (500 mg L-1) + triptofano (0 mg L-1);  

T3 - AIB (1000 mg L-1) + triptofano (0 mg L-1);  

T4 - AIB (0 mg L-1) + triptofano (1000 mg L-1); 

T5 - AIB (500 mg L-1) + triptofano (1000 mg L-1);  

T6 - AIB (1000 mg L-1) + triptofano (1000 mg L-1).  

As estacas foram mantidas por 5 segundos em contato com o ácido indol-3-

butírico (AIB) e L-triptofano, ambos da marca Merck® e comercializados na forma 

de pó solúvel. Os seis tratamentos foram testados na propagação das estacas de 

‘Cascade’, ‘Spalter Select’ e ‘Mapuche’. Cada unidade amostral foi composta por 

cinco estacas, sendo utilizadas três repetições por tratamento. 

Após o emprego dos tratamentos, cada estaca foi colocada em uma célula 

de espuma fenólica (Green-up®) com dimensões de 1,9 cm x 1,9 cm x 2,0 cm sem 

furos, a qual foi previamente lavada. Esse substrato se caracteriza por ser estéril, 

livre de fungos e bactérias e, feito à base de resina fenólica. Posteriormente, as 

estacas foram dispostas em uma bandeja plástica por cultivar. 

A irrigação foi executada a cada 48 horas de acordo com a necessidade 

das estacas de forma manual, sendo a bandeja preenchida com água até que a 

espuma fenólica ficasse totalmente submersa. A reposição foi realizada conforme 

a variação na demanda evapotranspirativa das estacas em decorrência das 

variações dos parâmetros meteorológicos. As temperaturas máxima, média e 

mínima do ar e umidade relativa máxima e mínima do ar foram obtidas a partir dos 



dados coletados em estação meteorológica automática do INMET também situada 

no município de Lages-SC (Anexos A e B), distante 5 km do local do experimento. 

Foi estimada a sobrevivência das mudas obtida pela contagem das estacas 

sobreviventes em relação ao total de estacas utilizadas na implantação do 

experimento. Posteriormente este número foi transformado em porcentagem. 

As avaliações foram realizadas em 20 de novembro de 2021. Com o auxílio 

de paquímetro digital, foi medido o tamanho da maior raiz. Essa avaliação foi 

realizada considerando o comprimento entre a base da estaca e a extremidade de 

desenvolvimento mais pronunciada do sistema, independente do lado da espuma 

fenólica para o qual estivesse direcionado.  

Para a análise do tamanho da parte aérea das mudas, foram medidas as 

mudas da base superior da espuma fenólica até sua brotação vegetativa de maior 

dimensão. Também se procedeu a medição do comprimento da maior brotação, 

avaliação que foi realizada considerando a distância entre a base da inserção da 

nova brotação emitida da estaca e o seu ápice. Estes dois parâmetros foram 

avaliados também por meio da utilização do paquímetro digital. 

Foram contadas a presença e o número de brotações emitidas por cada 

muda. O número de folhas emitidas por brotação também foi quantificado. 

Utilizando o paquímetro digital foram medidos o comprimento e a largura da maior 

folha de cada brotação, obtendo-se a medida da área foliar pela multiplicação 

desses dois parâmetros. 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com 

seis tratamentos e com três repetições cada, sendo cada repetição constituída por 

cinco estacas de lúpulo. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade de erro. O experimento foi implantado com delineamento a parte 

para cada cultivar. Apenas a avaliação de sobrevivência das mudas foi comparada 

estatisticamente entre as testemunhas das três cultivares para comparar os 

genótipos.  

 

  



 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A porcentagem de sobrevivência de mudas propagadas vegetativamente 

sem a utilização de AIB ou triptofano em estacas de lúpulo ‘Cascade’, ‘Mapuche’ e 

‘Spalter Select’ consta na Tabela 1. Conforme resultados obtidos da variável 

agronômica sobrevivência das estacas, não se obteve diferença estatística entre 

os distintos genótipos sem o emprego de AIB ou triptofano.  

 

Tabela 1 - Porcentagem de sobrevivência de mudas propagadas 
vegetativamente sem a utilização de AIB ou triptofano em estacas de lúpulo 

‘Cascade’, ‘Mapuche’ e ‘Spalter Select’. 

CASCADE MAPUCHE SPALTER SELECT 

86% n.s. 100% 93% 

*n.s.: não significativo pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

É notável o alto índice de sobrevivência dessas estacas, acima de 85%, o 

que demonstra a grande capacidade das estacas de lúpulo dos três genótipos se 

manterem viáveis por meio desse protocolo de propagação vegetativa. Cabe 

salientar que não houve nenhuma perda de mudas da cultivar Mapuche.  O 

mesmo se contrapõe aos resultados de Fagherazzi (2018) onde para as cultivares 

Yakima Gold e Columbus foram obtidos os percentuais de 0 e 10% 

respectivamente em substrato de casca de arroz. 

Conforme Fagherazzi (2020), a faixa ideal de temperatura para o 

desenvolvimento do lúpulo está entre 16 °C a 18 °C, contribuindo para o seu 

desenvolvimento. Conforme Anexos A e B, essa foi a faixa térmica média de 

ocorrência durante a condução do experimento. 

Na Tabela 2 constam os resultados de porcentagem de sobrevivência das 

mudas, área foliar e comprimento radicular da cultivar Cascade. Os tratamentos 

não influenciaram na sobrevivência das estacas e no comprimento do sistema 

radicular das mudas. 

 



 

 

Tabela 2 - Sobrevivência, área da maior folha e comprimento da maior raiz 
para a cultivar Cascade. 

 SOBREVIVENCIA 
(%) 

AREA DA MAIOR 
FOLHA (MM²) 

MAIOR RAIZ (MM) 

T1         86 n.s.  244,17 b       46,52 n.s. 
T2  80          69,34        c 40,95 
T3  66              0,00            d 23,70 
T4 100 336,66 a 38,06 
T5 100    198,94      b 44,94 
T6  93          79,42          c 37,96 

*n.s.: não significativo pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

O emprego de triptofano (T4) promoveu maior expansão foliar. Esse 

resultado pode ser um indicativo de que posteriormente essa muda possa ter 

melhores condições para o estabelecimento e desenvolvimento a campo, sendo 

necessários estudos em sequência para confirmar esse desempenho agronômico 

nas condições de campo. 

O tamanho da muda, número de brotações, comprimento brotação e 

número de folhas emitidas por brotação da cultivar Cascade são apresentados na 

Tabela 3. Em relação ao tamanho das mudas, não foram verificadas diferenças 

estatísticas entre os tratamentos.  

 

Tabela 3 - Tamanho acima da espuma, número de brotações, comprimento 
da maior brotação para a cultivar Cascade. 

 TAMANHO (MM) BROTAÇÕES MAIOR 
BROTAÇÃO 

(MM) 

FOLHAS/ 
BROTAÇÃO 

T1        83,23 n.s. 1,73 a 30,03 a 2,73 a 

T2 75,01 1,53 a       9,65      b    0,60    b 
T3 56,27     0,60     b       2,10      b    0,00    b 

T4 92,35 2,00 a 42,39 a 3,57 a 

T5 93,21 1,80 a 26,18 a 1,80 a 

T6 79,18     0,86    b        4,53      b     0,26    b 

*n.s.: não significativo pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

Os tratamentos contendo AIB na maior concentração, a 1000 ppm, 

independentemente do emprego ou não do triptofano (T3 e T6), ocasionaram a 

redução no número de brotações emitidas pela cultivar Cascade. Os mesmos 

tratamentos, além de AIB a 500 ppm (T2), promoveram também a emissão de 



brotações com menor desenvolvimento e menor quantidade de folhas emitidas por 

brotação. 

Nos quesitos número de brotações, comprimento da maior brotação e 

número de folhas da maior brotação, os melhores resultados não apresentaram 

diferença estatística para a testemunha. Nesse caso, o triptofano e o AIB não se 

mostraram eficazes para a propagação da cultivar Cascade, corroborando com os 

resultados encontrados por Rocha et al. (2004) em estaquia de espirradeira 

(Nerium oleander L., Apocynaceae). Por outro lado, contrapõe aos resultados 

encontrados por Silva (2019) que verificou que o AIB apresentou os melhores 

resultados com o uso de maiores concentrações aplicadas em camu-camu 

(Myrciaria dubia (H.B.K.) Mcvaugh). 

Na Tabela 4 constam os resultados de porcentagem de sobrevivência das 

mudas, área foliar e comprimento radicular da cultivar Mapuche. Assim como 

verificado para a cultivar Cascade, o uso isolado de triptofano (T4) colaborou para 

a maior expansão foliar das mudas de ‘Mapuche’.  

 

Tabela 4 - Sobrevivência, área da maior folha e comprimento da maior raiz 
para a cultivar Mapuche. 

 SOBREVIVENCIA 
(%) 

AREA DA MAIOR 
FOLHA (MM²) 

MAIOR RAIZ (MM) 

T1 100 a    444,50  b 40,75 a 
T2   87 a             0,00        d    25,87    b 
T3 100 a            0,00        d 47,70 a 
T4 100 a 889,23 a 43,94 a 
T5      66    b      78,42    c    29,75    b 
T6 100 a  116,45  c 43,43 a 

 

 

Foi verificada uma redução no índice de sobrevivência das mudas da 

cultivar Mapuche submetidas ao T5 - AIB (500 ppm) + triptofano (1000 ppm). O 

desenvolvimento do sistema radicular também foi prejudicado por esse tratamento 

e pelo AIB na mesma concentração quando aplicado isoladamente (T2). 

O tamanho da muda, número de brotações, comprimento da brotação e 

número de folhas emitidas por brotação da cultivar Mapuche podem ser 

observados na Tabela 5. Além de afetar os parâmetros anteriormente citados, as 

mudas de ‘Mapuche’ submetidas aos tratamentos com AIB a 500 ppm (T2 e T5) 

também tiveram um menor desenvolvimento. 



 

Tabela 5 - Tamanho acima da espuma, número de brotações, comprimento 
da maior brotação e número de folhas por brotação para a cultivar Mapuche. 

 TAMANHO 
(MM) 

BROTAÇÕES MAIOR BROTAÇÃO 
(MM) 

N° DE FOLHAS/ 
BROTAÇÃO 

T1 94,69 a 1,90 a   47,96   b 3,50 a 
T2    65,84    b    0,46    b        3,32      d      0,00      c 
T3  78,92 a    0,80    b        3,49      d      0,00      c 
T4 113,92 a 1,93 a 70,42 a 4,26 a 
T5     63,13   b    0,60    b   14,10    c   0,73   b 
T6 101,88 a    0,73   b    26,81    c   1,60   b 

  

 

Conforme Pes (2015), as auxinas promovem o aumento do tamanho das 

células em tecidos em pleno crescimento e com isso, propiciam o crescimento 

principalmente de folhas novas. No presente experimento, contudo, todos os 

tratamentos contendo AIB (T2, T3, T5 e T6), independente da concentração, 

ocasionaram a redução no número de brotações emitidas. Para a cultivar 

Mapuche possivelmente sejam necessárias menores concentrações desse 

fitoregulador, sendo necessários mais estudos para verificar qual seria a dosagem 

recomendada. 

Além do incremento na área foliar já mencionada, o emprego de triptofano 

(T4) também proporcionou a obtenção de estacas de ‘Mapuche’ com maior 

dimensão. O triptofano é comum em plantas como constituinte de proteínas e, 

precursor intermediário da biossíntese de várias substâncias indólicas e ácido 

indolacético (OLIVEIRA et al. 2010), o que pode ter contribuído para o maior 

desenvolvimento dos referidos parâmetros avaliados no presente experimento.   

Na Tabela 6 constam os resultados de porcentagem de sobrevivência das 

mudas, área foliar e comprimento radicular da cultivar Spalter Select. Não foi 

constatada diferença estatística entre os tratamentos para o índice de 

sobrevivência das estacas desse genótipo. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 6 - Sobrevivência, área da maior folha e comprimento da maior raiz 
para a cultivar Spalter Select. 

 SOBREVIVENCIA 
(%) 

AREA FOLIAR 
(MM²) 

MAIOR RAIZ (MM) 

T1          93 n.s. 39,77 a 39,77 a 
T2   80      7,24     b     7,24    b 
T3   80         4,20        c     4,20    b 
T4 100 34,15 a 34,15 a 
T5   93    12,52     b 12,52 a 
T6 100       8,22     b   8,22 a 

*n.s.: não significativo pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

O tamanho da muda, número de brotações, comprimento brotação e 

número de folhas emitidas por brotação da cultivar Spalter Select podem ser 

observados na Tabela 7. O uso do AIB sem estar associado ao triptofano (T2 e 

T3) ocasionou a formação de mudas de menor desenvolvimento tanto da parte 

aérea (Tabela 7) quanto do sistema radicular (Tabela 6).  

 

Tabela 7 - Tamanho acima da espuma, número de brotações, comprimento 
da maior brotação e número de folhas por brotação para a cultivar Spalter Select. 

 TAMANHO 
(MM) 

N° DE 
BROTAÇÕES 

MAIOR BROTAÇÃO 
(MM) 

FOLHAS/ 
BROTAÇÃO 

T1 76,76 a 1,80 a 39,77 a 4,06 a 

T2    53,16    b 1,20 a    10,86     b    1,26     b 

T3    45,56    b      0,46     b      4,20      b    0,53     b 

T4 78,84 a 1,93 a 34,15 a 4,00 a 

T5 67,45 a 1,46 a     12,52     b      1,26      b 

T6 74,95 a 1,53 a       8,22     b      1,46      b 

 

 

A expansão da área foliar e o desenvolvimento das brotações foram 

prejudicados pelo emprego de todos os tratamentos que continham AIB (T2, T3, 

T5 e T6). Quando não estava associado ao triptofano (T2 e T3), o AIB reduziu o 

potencial do desenvolvimento do sistema radicular e em sua maior concentração 

sem o triptofano (T3) diminuiu inclusive o número de brotações emitidas pelas 

estacas. 

De uma forma geral para as três cultivares avaliadas, os altos índices de 

sobrevivência das mudas podem estar relacionados com o fato de que as estacas 

já apresentavam em seus tecidos níveis endógenos de auxinas suficientes para 

promover a formação de raízes e o pegamento das mudas. Desse modo, o 



fornecimento de auxina exógena provavelmente promoveu uma alteração 

hormonal, aumentando os níveis de auxinas nos tecidos das estacas. Contudo, 

este fornecimento exógeno de auxina não possibilitou que os valores dos 

tratamentos pudessem apresentar diferença significativa quando comparadas às 

testemunhas, sendo para diversos parâmetros prejudicadas. Frazon et al. (2010) 

verificaram que as concentrações de cada fitorregulador depende de cada 

espécie, cultivar e do tipo de estaca, sendo necessária a realização de testes para 

verificar sua real eficiência.  

Dessa forma, sugere-se que mais testes com os fitorreguladores utilizados 

neste experimento sejam realizados de forma a verificar concentrações 

adequadas que propiciem resultados positivos e que levem à recomendação de 

uso. Além disso, para se chegar a resultados mais conclusivos é necessário dar 

sequência à avaliação das mudas, de forma a verificar o desempenho agronômico 

e poder avaliar se as diferenças dos resultados observados inicialmente na 

produção de mudas em casa de vegetação influenciam na adaptação às 

condições edafoclimáticas locais e no pegamento das mudas a campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 CONCLUSÕES 

 

As cultivares Cascade, Mapuche, e Spalter Select apresentam elevado 

índice de sobrevivência quando propagadas por estaquia utilizando espuma 

fenólica como substrato em casa de vegetação. 

Não se recomenda o emprego de ácido indolbutírico (500 e 1000 ppm) 

isolado ou associado ao triptofano (1000 ppm) na propagação por estaquia de 

‘Cascade’, ‘Mapuche’ e ‘Spalter Select’. 

O triptofano aumenta a área foliar de mudas de lúpulo ‘Cascade’ e 

‘Mapuche’.  
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OSANEXO A - Médias das variáveis temperatura mínima, temperatura 

máxima, Umidade Relativa do Ar mínima e Umidade Relativa do Ar máxima 

registradas em estação meteorológica automática do INMET/Lages – SC. 

 

TEMP. MIN. (ºC) TEMP. MAX. (ºC) UMI. MIN. (%) UMI. MAX. (%) 

16,25 17,32 78,36 84,09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B – Médias diárias da variável temperatura registradas em 

estação meteorológica automática do INMET/Lages – SC. 

DIA TEMPERATURA MÉDIA DIÁRIA (ºC) 

11/10/21 14,0 

12/10/21 13,8 

13/10/21 15,4 

14/10/21 14,2 

15/10/21 14,8 

16/10/21 12,5 

17/10/21 13,7 

18/10/21 15,0 

19/10/21 13,9 

20/10/21 16,5 

21/10/21 13,0 

22/10/21 15,3 

23/10/21 13,8 

24/10/21 13,1 

25/10/21 14,8 

26/10/21 15,3 

27/10/21 16,5 

28/10/21 13,0 

29/10/21 14,2 

30/10/21 18,3 

31/10/21 20,6 

01/11/21 14,3 

02/11/21 14,2 

03/11/21 13,5 

04/11/21 13,7 

05/11/21 15,0 

06/11/21 16,5 

07/11/21 12,5 

08/11/21 16,5 

09/11/21 13,0 

10/11/21 15,3 

11/11/21 13,8 

12/11/21 13,1 

13/11/21 14,8 

14/11/21 15,3 

15/11/21 14,3 

16/11/21 13,9 

17/11/21 13,2 

18/11/21 14,3 

19/11/21 13,7 

20/11/21 13,0 

21/11/21 14,5 

TEMPERATURA MÉDIA DO PERÍODO                  14,5 
 

 


