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Método para Coleta de Folhas 
para Determinação do Estado 
Nutricional do Guaranazeiro 
(Paullinia cupana var. sorbilis 
(Mart.) Ducke) 

Para se atingir altas produtividades, é essencial o 
acompanhamento do estado nutricional do plantio e 
eventuais correções na adubação. Isso é ainda mais 
importante na Região Amazônica, onde a distância 
entre o campo e o centro comercial é grande, e os 
gastos com fretes são elevados, dificultando o 
acesso aos insumos, além de existir a 
responsabilidade e a necessidade de se aproveitar 
ao máximo as áreas já alteradas, evitando novos 
desmatamentos. 

O procedimento de coleta de folhas do 
guaranazeiro para análise foliar não estava 
padronizado e se configurava em uma limitação aos 
programas de adubação, nutrição de plantas e até 
mesmo do melhoramento genético. A análise foliar 
para a cultura do guaranazeiro, voltada para as 
condições edafoclimáticas da Amazônia, é 
essencial para avaliar se as adubações e o manejo 
utilizados estão garantindo ao guaranazeiro um 
estado nutricional adequado. 

O objetivo deste trabalho foi determinar e 
padronizar a coleta de folhas da cultura do 
guaranazeiro para análise foliar. 

Coleta de Folhas

O guaranazeiro possui uma folha composta, com 
cinco folíolos, e, para a análise foliar, recomenda-
se  coletar o segundo ou terceiro folíolo (Fig. 1). 
O folíolo deve ser coletado imediatamente antes 
do florescimento da planta, o que, no Estado do 
Amazonas, ocorre entre os dias 15 de junho e 15 
de julho. Entretanto, como existem algumas 
cultivares cujo florescimento ocorre antes ou 
depois desse período, deve-se levar em 
consideração essas particularidades quando da 
coleta de folhas.

O folíolo a ser amostrado deve ser originário de 
uma folha completamente madura, que apresente, 
em geral, cor verde-escura (Fig. 2), evitando-se 
aquelas com sinais do ataque de pragas e 
doenças. Coleta-se, ao menos, um folíolo de cada 
folha em quatro diferentes posições ao redor da 
planta, em uma altura mediana, ou seja, 
aproximadamente na metade da distância entre o 
solo e o seu ápice. Deve-se amostrar cerca de dez 
plantas por hectare ao acaso. Em plantios 
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Fig. 2. Folhas jovens, completamente desenvolvidas, no terço 
médio da planta, adequadas para análise foliar.

maiores, retiram-se amostras de aproximadamente 
40 plantas em talhões uniformes, em termos de 
solo, cultivar, idade do guaranazal e relevo. 
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Os folíolos devem ser embalados 
preferencialmente em sacos de papel e enviados 
ao laboratório o mais rápido possível. Caso os 
folíolos estejam molhados, devem ser deixados 
para secar à sombra, para posterior embalagem.
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Fig. 1. Folha composta por cinco folíolos do guaranazeiro e 
posição do terceiro folíolo em relação aos demais, utilizado para 
análise foliar. Fonte: CORRÊA, 1989. 


