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Contribuição para a 
Identificação Visual de 
Deficiência de Magnésio e 
Manganês no Guaranazeiro

No Estado do Amazonas, o guaranazeiro, em geral, 
é plantado em solos classificados como Latossolos 
Amarelos, caracterizados por elevada acidez e 
concentração de alumínio, que é tóxico para a 
maioria das plantas cultivadas, e por baixíssima 
concentração de nutrientes, como cálcio, magnésio, 
potássio, fósforo e nitrogênio disponível. Apesar 
de o guaranazeiro ser uma planta que evoluiu 
e adaptou-se a esse ambiente, o uso de clones 
(cultivares) de alto desempenho, com produtividade 
superior a 2 kg de sementes secas por planta ao 
ano, pode exaurir os solos pela exportação ou 
simplesmente pela inexistência de nutrientes em 
quantidades suficientes para suportar tal produção 
ao longo do tempo. 

Em viveiros para produção de mudas e no campo, 
tem sido identificada a ocorrência de sintomas 
visuais de deficiência de apenas dois nutrientes 

nas folhas do guaranazeiro: manganês e magnésio. 
Ambos têm papel essencial na fotossíntese e 
na ativação de enzimas, tornando a deficiência 
destes um fator fortemente limitante para o 
desenvolvimento das plantas. No guaranazeiro, 
a deficiência de manganês é mais comum, tanto 
em mudas quanto em plantas jovens ou maduras; 
enquanto a deficiência de magnésio ocorre 
basicamente em plantas adultas. Considerando que 
os sintomas visuais de deficiência de magnésio 
e manganês nas folhas do guaranazeiro são 
semelhantes, este trabalho teve por objetivo auxiliar 
técnicos e produtores na identificação correta da 
deficiência. 

O guaranazeiro possui uma folha composta com 
cinco folíolos (Figura 1). Assim, neste trabalho, a 
descrição dos sintomas de deficiência poderá se 
referir a apenas um folíolo, à folha ou à planta como 
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um todo, especificados no texto. A deficiência de 
manganês caracteriza-se por clorose, normalmente 
de cor amarelo-clara, no limbo dos folíolos, mas 
limitada pelas nervuras principal, secundárias e 
terciárias, que tendem a permanecer verdes. Isso 
confere aspecto rendilhado de verde e amarelo 
aos folíolos sintomáticos (Figura 2). Como o 
manganês é pouco móvel na planta, sintomas de 
sua deficiência ocorrem tipicamente nas folhas 
mais novas. Entretanto, a deficiência pode causar 

Figura 1. Folha de guaranazeiro composta por cinco 
folíolos e posição do terceiro folíolo (utilizado para análise 
foliar) em relação aos demais.

Figura 2. Folhas e folíolos jovens de guaranazeiro com sintomas de deficiência de manganês, cujo pecíolo apresenta cor 
amarelo-clara, mantendo-se as nervuras principal, secundárias e terciárias na cor verde.
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o amarelecimento generalizado de toda a planta 
(Figura 3), conforme as folhas novas sintomáticas 
envelhecem, caso a deficiência não seja corrigida. 
Neste caso, é possível também observar folhas 
mais velhas do guaranazeiro com sintomas de 
deficiência de manganês. Análises foliares mostram 
que concentrações de manganês inferiores a 10 
mg kg-1 provocam sintomas severos de deficiência. 
Já em concentrações de 30 mg kg-1 ou mais, não 
se observam sintomas de deficiência nas folhas 
(ARRUDA et al., 2010).
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Como o magnésio é um nutriente com mobilidade na 
planta, sintomas de deficiência ocorrem nas folhas 
mais velhas. Além disso, observa-se deficiência 
principalmente em plantas de guaranazeiro adultas, 
sendo muito raros sintomas em mudas e plantas 
jovens que ainda não entraram em produção. Os 
sintomas começam com uma descoloração suave 
da parte central, entre as nervuras secundárias do 
folíolo (Fig. 4A), evoluindo em direção às bordas, 

Figura 4. Sintomas iniciais de deficiência de magnésio (A), 
expandindo-se entre as nervuras secundárias dos folíolos 
(B), adquirindo cor amarelo-ouro nas folhas mais velhas 
afetadas (C).

Figura 3. Sintomas de deficiência generalizada de 
manganês em plantas adultas.

e da ponta do folíolo para o pecíolo (Fig. 4B). As 
nervuras terciárias tornam-se também cloróticas, 
e as secundárias tendem ao amarelecimento 
quanto mais distantes da nervura principal. Em 
guaranazeiros com deficiência severa de magnésio, 
as folhas mais velhas adquirem cor amarelo-ouro, 
principalmente quando próximas à borda dos folíolos 
(Fig. 4C).
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Análises foliares indicam que plantas com 
concentrações de magnésio inferiores a 0,4 g 
kg-1 apresentam sintomas severos de deficiência, 

enquanto, em concentrações de 0,7 g kg-1 ou mais 
não são observados sintomas de deficiência (dados 
não publicados).

Tabela 1. Chave para identificação visual de deficiência de magnésio e manganês no guaranazeiro. 

Característica Magnésio Manganês

Posição das folhas com sintomas 
de deficiência Baixeiras (folhas velhas) Apicais (folhas novas)

Exposição das folhas Parcialmente sombreadas Pleno sol

Clorose da folha Internerval e marginal de cor 
amarelo-ouro

Internerval de cor amarelo-clara 
(reticulado fino)

Aspecto da clorose da folha
Contínua entre as nervuras 
secundárias e nas bordas do 
folíolo

Limitada pelas nervuras primárias, 
secundárias e terciárias

Cor da nervura principal da folha Verde intenso Verde

Cor das nervuras secundárias da 
folha

Verde com tendência a amarelo 
próximo às bordas do folíolo Verde

Cor das nervuras terciárias da 
folha Amarela Verde

Exemplo
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