
GUARANÁ

O guaraná cresce a uma altura de até 100 m acima do nível do mar 1. 

Encontrado em mata ciliar ou em floresta de terras altas 2, é uma trepadeira perene, de 2 a 3 m 
de altura quando cultivada isoladamente. Alcança 10 m de altura quando encontra árvores que 
sirvam de suporte 3.

Cultivado em plantações de grande e pequeno porte, com produtividade média de 157 t/ha por 
ano 5, o guaraná é colhido manualmente, com o auxílio de tesouras de poda, quando atinge uma 
cor que varia do laranja ao vermelho (frutos maduros). Nessa fase, o fruto se abre parcialmente, 
mostrando uma das três sementes marrons recobertas por um espesso arilo branco. A colheita 
ocorre nessa fase para que as sementes não caiam 4.

Nativo da região Norte do Brasil (Acre, Amazonas e Pará) e da Colômbia, Equador, Guiana, Peru
e Venezuela.

Unlocking Nature. Enriching Life.

O guaraná é conhecido por ser uma das mais ricas fontes naturais de cafeína do mundo. Além de conter cafeína, é também 
fonte de metilxantina, responsável pelo efeito estimulante 1 e cognitivo 2, e de polifenóis como taninos, catequinas, 
epicatequinas, procianidina B1 e B2. Usando sementes da região amazônica, nosso extrato de guaraná é totalmente 
produzido nas fábricas da ADM.
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APRESENTANDO O EXTRATO DE GUARANÁ DA ADM

Com extratos vegetais padronizados e de alta qualidade retirados de fontes cuidadosamente selecionadas, 
proporciona maior bem-estar e benefícios comprovados à saúde.
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IDEAL COMO
FONTE 
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NATURAL 

Estimulante poderoso 
comprovado cientificamente e 
com benefícios para a saúde 
aprovados em todo mundo.

A cafeína contribui para o bom 
desempenho cognitivo 1, e 

também auxilia no aumento do 
estado de alerta 2 e na melhora 

da concentração 2.

Conhecido em diferentes mercados
e para diferentes aplicações: nutrição 

saudável, alimentos e bebidas 
nutracêuticos, estimulantes e 

termogênicos.



O guaraná é rico em cafeína, que auxilia no desempenho físico 1 e mental 2, e no controle de peso 3.

Para fins regulatórios, quando aplicado a refrigerantes de guaraná, o extrato de guaraná deve ter, no mínimo, 1,2% de cafeína, 
de acordo com a legislação brasileira em vigor.

O teor de cafeína da semente do guaraná pode variar de acordo com a região de cultivo e as condições climáticas. No entanto, a 
ADM conta com uma grande variedade de extratos de guaraná padronizados com diferentes quantidades de cafeína para se adequar 
perfeitamente a cada aplicação.

Centro de Inovação da ADM
O novo Centro de Inovação e Criação para Clientes (CCIC) estará localizado em Hortolândia e atenderá todos os países e clientes da 
América Latina. A ADM está sempre investindo em novas tecnologias para oferecer um centro completo de desenvolvimento de 
aplicações e proporcionar uma grande variedade de soluções inovadoras para os mercados de alimentos e bebidas. Bem-vindo a um 
mundo de novas possibilidades!

A ADM É A MELHOR PARCEIRA PARA VOCÊ!
Os consumidores estão cada vez mais conscientes e buscam melhorar a saúde e o bem-estar por meio de uma alimentação personalizada. Graças a seu amplo 
portfólio, que inclui extratos botânicos, proteínas alternativas e muito mais, a ADM oferece os recursos ideais para criar soluções de sucesso para estilos de vida 
mais saudáveis. Nossa nutrição voltada para o futuro, baseada em pesquisas e estudos científicos, agrega valor ao inspirar a próxima geração com alimentos, 
bebidas, suplementos dietéticos e nutrição especializada. Sua vantagem. Nossa expertise.

País 

Brasil

Peru

Argentina

Limite de cafeína em bebidas 
energéticas (máx.)

35 mg/100 ml

200 mg/dia

32 mg/100 ml

Ingrediente

Extrato de Guaraná em Pó, 1.5 - 2.0% Cafeína

Código ADM

GUA1.5CAFSDP56316

Extrato de Guaraná em Pó, 0.75 - 1.25% Cafeína

Extrato de Guaraná em Pó, 10% Cafeína

Padronizado em

Fonte natural de cafeína

Fonte natural de cafeína

Naturalmente adicionado

GUASE7230618

GU100460219

Extrato de Guaraná em Pó, 10% Cafeína GUA10B5961020

Extrato de Guaraná em Pó, 22% Cafeína

Extrato de Guaraná em Pó, 22% Cafeína

Sintético

Naturalmente adicionado

Sintético

GUA06560520

GUA22BDES2011

Extrato de Guaraná em Pó, 5% Cafeína Orgânico ORGUA6580620

Extrato de Guaraná em Pó, 10% Cafeína Orgânico ORGUA7020720

Extrato de Guaraná em Pó, 12% Cafeína Naturalmente adicionado GUA1222505210058

CONHEÇA A GAMA DE SOLUÇÕES

GUARANÁ
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CONHEÇA OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E APLICAÇÕES
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Como fonte natural de cafeína em:
APLICAÇÕES

SuplementosBebidas ChocolateBarras de 
cereal ou proteína

Bebidas
Mínimo

Limite de adição de cafeína

Refrigerante 
de guaraná 

≥ 0,02 g/100 ml 
(extrato com, no mínimo, 
1,2% de cafeína) 

Máximo 

Uso em outras bebidas no Brasil:

20 mg/100 ml do produto 
pronto para consumo

Extrato de Guaraná Líquido, 1.2% Cafeína Fonte natural de cafeína GUA2096
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