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Bebidas cafeinadas são amplamente consumidas no mundo, principalmente devido ao efeito estimulatório da
cafeína. A bebida café é uma das principais bebidas naturalmente cafeinadas de maior consumo no mundo. Na
literatura científica, há várias propostas de metodologias analíticas para determinação do teor de cafeína em
café e em outras bebidas cafeinadas. Entretanto, todas elas apresentam sérias desvantagens,
sendo as principais a de necessidade de extensiva preparação de amostra e longos tempos de análise, tornando-
as inadequadas para análises rotineiras de cafeína em café. O desenvolvimento de metodologias analíticas
rápidas e acuradas é, portanto, necessário para o emprego em análises rotineiras de cafeína em café. No
presente trabalho, foi desenvolvida uma metodologia analítica, utilizando a técnica de cromatografia líquida de
alta eficiência, que permite a quantificação rápida e acurada do teor total de cafeína em grãos de café crus e
torrados e na respectiva bebida. A metodologia foi validada e verificada quanto a reprodutibilidade. O tempo
total, incluindo as etapas de extração e análise, foi de 15 minutos. A cafeína foi separada em todos os
extratos aquosos de café e alta estabilidade nos tempos de retenção e áreas de pico foram verificadas. Os
valores de teor de cafeína nos grãos de café e na bebida se encontraram sempre superiores aos dos limites de
detecção e de quantificação do aparelho. A eficiência de extração, considerando procedimentos domésticos
de fazer a bebida café, foi de aproximadamente 66%. Uma nova técnica de avaliar a eficiência de recuperação
foi proposta, utilizando a matriz sólida isenta de cafeína, e o resultado demonstrou que a recuperação foi de
92% com um desvio padrão de 16%. A baixa recuperação indica que a cafeína pode interagir com a matriz
sólida, dificultando a extração, mesmo para café torrado.

Palavras-chave: cromatografia líquida de alta eficiência, cafeína, café.

Industrialização e Qualidade do Café


