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Resumo 

A cafeína é uma das substâncias mais consumidas no mundo, sendo encontrada em 
produtos naturais como o café e o cacau, ou associadas a outras substâncias em 
produtos industrializados. Pertencente à classe dos alcaloides, tem a ação de 
estimular atividades fisiológicas naturais corpóreas, podendo em longo prazo causar 
dependência. Dessa maneira, optou-se por meio de método de separação a 
cromatografia, para extrair e qualificar a cafeína, como um dos produtos encontrados 
no dia a dia, como refrigerante e pó de guaraná.  

 

Introdução 

A cafeína, também conhecida como: 1,3,7 trimetilxantina (C8H10N4O2) é um 

alcaloide presente em mais de 60 espécies de plantas. Sua estrutura molecular 

pertence a um grupo de xantinas trimetiladas que incluem seus compostos 

intimamente relacionados: teobromina (presente no cacau) e teofilina (presente no 

chá). Quimicamente, esses alcaloides são semelhantes a purinas, xantinas e ácido 

úrico, que são compostos metabolicamente importantes. (TAVARES; SAKATA; 

RIOKO, 2012). Alguns exemplos são: a morfina, heroína, ácido lisérgico (LSD), 

cocaína, quinino, e nicotina. 

 

O hábito de beber café se desenvolveu na Arábia durante os séculos XV e 

XVI, tendo sido introduzido na Europa ocidental através da Turquia, no final do 

século XVI. O cultivo do café teve início no Iêmen, próximo a Meca, no século XIX, 

onde também se aperfeiçoou a forma de preparar a bebida com o grão de café 

(BERNARDO; GUERRA; GUTIERREZ, 2000). 

Além de ser consumida como bebidas, diversos medicamentos analgésicos, 

principalmente para cefaleia, contêm cafeína associada ao paracetamol ou aos anti-

inflamatórios não hormonais. As maiores fontes alimentares de cafeína são: café, 

chá, chocolate e refrigerantes do tipo cola. Cerca de 2 mil drogas também contêm 

cafeína, 25 dessas podem ser usadas na gravidez. O seu consumo é tão amplo que 
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98,0% das mulheres em idade reprodutiva consomem regularmente cafeína, seja 

através da alimentação ou através de medicação, sendo que 72,0% dessas 

mulheres continuam usando cafeína durante a gravidez (SOUZA; SICHIERI, 2005; 

TAVARES; SAKATA; RIOKO, 2012). 

A cafeína é uma droga do tipo psicotrópica utilizada como estimulante do 

sistema nervoso central, sendo indicada para tratar apneia em neonatos prematuros. 

Seus efeitos sobre o organismo consistem em aumentar o estado de alerta e reduzir 

a sensação de fadiga, podendo aumentar a capacidade para realizar determinadas 

tarefas (BERNARDO; GUERRA; GUTIERREZ, 2000; TAVARES; SAKATA; RIOKO, 

2012). 

A cromatografia é uma técnica de fácil execução, costumeiramente utilizada 

em laboratório de química orgânica, baseia-se em um método de separação que 

encontra aplicação em todos os ramos da ciência. Foi criada e denominada pelo 

botânico russo Mikhail Tswett no início do século XX. Ele empregou a técnica para 

separar vários pigmentos de plantas como clorofila e xantofila, passando soluções 

desses componentes através de uma coluna de vidro empacotada com carbonato de 

cálcio finamente dividido. As espécies separadas apareciam como bandas coloridas 

na coluna, o que colaborou para a escolha do nome do método (em grego chroma 

cor e graphien significa escrever) (SKOOG, 2002).  

Mesmo após a experiência de Tswett, que pode ser considerado como 

precursor, a cromatografia foi praticamente ignorada até o ano de 1930. A partir 

dessa década a técnica passou a ser aperfeiçoada e subdivida em outras formas de 

acordo com a necessidade dos pesquisadores: cromatografia líquida em camada 

delgada (determinação qualitativa de aminoácidos presentes no sangue e na urina, e 

fosfolipídios no líquido amniótico), cromatografia líquida de alta resolução 

(determinação quantitativa de aminoácidos, hemoglobinas, vitaminas, etc.) e 

cromatografia gasosa (separação de compostos voláteis) (ALBUQUERQUE; 

BARROS; XAVIER, 2005; DEGANI et al, 1998). 

A técnica de cromatografia como um todo, pode ser aplicada para a 

identificação de compostos (comparação de compostos ou por comparação com 

padrões previamente existentes), para purificação de compostos (separação de 
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substâncias indesejáveis) e para a separação dos componentes de uma mistura. 

Sua aplicabilidade pode ser observada também nos trabalhos ganhadores de 

Prêmio Nobel, onde o primeiro a se destacar com o uso da cromatografia foram os  

pesquisadores A. J. P Martin e R. L. M Synnge. (SKOOG, 2002). 

A cromatografia em camada delgada foi desenvolvida cerca de 50 anos atrás 

por Izmailov e Shraiber e aperfeiçoada, mais tarde por Meimhard, Hale, Kisechener, 

Miller e Keller. Gordon e Martin, em 1944, foram os primeiros autores que separaram 

substâncias por cromatografia em papel. (SIQUEIRA, 2003). 

Dessa maneira, pode-se descrever a cromatografia em camada delgada 

(CDD) como uma técnica de adsorção líquido-sólido, onde a separação ocorre pela 

diferença de afinidade presente entre os compostos de uma mistura através da fase 

estacionária. Como vantagens a cromatografia de camada delgada apresenta: 

simplicidade, rapidez, economia e fácil identificação visual. Sendo assim preferida 

para acompanhar reações orgânicas, purificação de compostos e identificação de 

substâncias previamente obtidas através de cromatografia líquida clássica (SKOOG, 

2002; DEGANI et al, 1998). 

O fator de retenção (Rf) é um dos aspectos mais importantes na 

cromatografia de camada delgada, sendo constituído pela razão entra a distância 

percorrida pela substância e distância percorrida pela fase móvel. A cromatografia 

de camada delgada pode utilizar escalas analíticas ou preparativas, as quais ambas 

utilizam placas de vidro com espessura de 3 a 4 mm. Entretanto as placas se 

diferenciam em tamanho, sendo as analíticas com 10 cm x 2,5 cm e as preparativas 

20 cm x 20 cm (DEGANI et al, 1998). 

Objetivos 

O objetivo desse trabalho foi à aplicação do método de cromatografia de 

camada delgada para determinação da concentração de cafeína em amostras de 

refrigerante (Coca-Cola) e pó de guaraná. Mostrando também a importância do 

método cromatográfico para aplicações em diferentes tipos de estudos, onde podem 

ser determinados os compostos de diferentes amostras. Optou-se também por 
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demonstrar o quão fácil e eficiente apresenta-se essa técnica, bem como a 

facilidade em identificar a presença de cafeína nas amostras analisadas.   

Materiais:  

 Proveta de 20 ml                                     

 Chapa de aquecimento 

 Agitador e barra magnética                      

 Erlenmeyer de 125 ml 

 Pipeta de Beral      

 Solução HCl 0,1 M 

 Funil de Buchner      

 Solução NH4OH concentrada 

 Papel de filtro      

 Guaraná em pó 

 Funil de separação      

 Diclorometano 

 Refrigerante (Coca-cola) 

Metodologia e Desenvolvimento: 

Para a extração de cafeína do pó de guaraná  

Pesou-se 4,0g de pó de guaraná em uma balança analítica devidamente 

tarada, transferiu-se o conteúdo para um erlenmeyer de 125ml, a seguir adicionou-

se 20ml de solução e 0,1 molar de HCl ao mesmo recipiente. Após realizar essa 

mistura, o erlenmeyer foi levado ao agitador magnético (fig. 1), onde o mesmo 

permaneceu por um período de 12 minutos, após o termino da agitação, a amostra 

foi filtrada com o auxílio de um funil de Buchner (a vácuo). A amostra foi separada 

em uma porção sólida (descartada) e em uma porção líquida, a qual foi transferida 

para um funil de decantação, onde em uma capela de exaustão foi adicionado 1ml 

de NH4OH concentrado e mais 20ml de diclorometano. Transferiu-se o conteúdo 

para um funil de separação, agitou- se levemente, a fim de obter-se a separação da 

cafeína no pó de guaraná. 



5 

 

 
5 

 

Em uma placa de sílica, a qual é a mais frequentemente usada (NETO; 

NUNES, 2003), traçou-se uma linha em sua base com aproximadamente com 

1,5cm, sobre está linha foi aplicada cafeína (solubilizada com 5ml de diclorometano), 

através de um capilar no mesmo ponto por várias vezes. Sobre a mesma linha e ao 

lado da cafeína, foi também aplicada a cafeína extraída do pó de guaraná, em mais 

cinco pontos. 

Essa placa foi colocada em uma cuba cromatográfica (saturada com 1,2-

dicloroetano + ácido acético 12:1), deixou - se a placa correr. Depois a mesma foi 

retida aguardando sua secagem, e colocada em uma cuba de revelação com iodo 

(fig. 2). Sendo retirada aproximadamente de 2 a 3 minutos para ter seus resultados 

observados (SKOOG, 1996). 

Para a extração de cafeína de refrigerante (Coca Cola) 

Em uma proveta mediu - se 30ml de refrigerante, depois esse conteúdo foi 

transferido para um funil de decantação (fig. 3), onde foi acrescentado 10ml de 

diclorometano, agitou - se essa mistura levemente, prendeu-se o funil em um 

suporte, aguardando a separação das fases, recolhendo a fase orgânica, e 

descartando a fase restante. A fase orgânica foi colocada em uma placa de petri (fig. 

4), levada à capela, a fim de que se obtivesse evaporação da substância 

(DOMINGUEZ, 1975) 

Após a adição dos reagentes adequados e respeitado o tempo no agitador 

magnético, a solução de pó de guaraná, HCl e NH4OH foi separada em duas fases. 

A fase líquida, depositada juntamente com a cafeína sólida sobre uma placa de 

sílica foi posteriormente revelada com o iodo. 

Quando as condições experimentais são completamente especificadas é 

possível identificar uma substância pelo seu valor de Rf. Define-se Rf, como a razão 

entre a distância percorrida na placa pela substância e a distância percorrida pelo 

solvente. Contudo, para fins de identificação de uma substância o solvente escolhido 

para eluição deve carrear o composto a um Rf entre 0,3 e 0,6 e uma amostra 

autêntica deve ser aplicada lado a lado na mesma placa, para assegurar igualdade 

de condições experimentais. Além disso, como muitas substâncias podem ter o 
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mesmo valor de Rf, assim como podem ter o mesmo ponto de fusão, métodos 

adicionais devem ser utilizados para identificação inequívoca do composto (STILL; 

KAHN; MITRA, 1978). 

 
Houve o aparecimento de uma forte marca marrom, indicando onde foi 

adicionada a cafeína pura. Houve também o aparecimento faixas amareladas na 

sílica assim indicando a presença da cafeína no pó de guaraná. 

             

1-) Solução de pó de guaraná, HCl e NH4OH           2-)  Placas de sílica em cuba    

                     NH4OH no agitador magnético. 

 
 

Segundo Skoog (2012), em cromatografia planar, a área coberta pela 

superfície separada funciona como parâmetro analítico. Se as condições forem 

controladas apropriadamente, estes parâmetros variam linearmente com a 

concentração. 

Já o refrigerante após ser submetido à adição do diclorometano, dividiu-se 

rapidamente em fases. As duas fases foram separadas, havendo a deposição da 

fase orgânica em uma placa de petri, enquanto a outra fase foi descartada. Após a 

evaporação do conteúdo da placa, dentro de uma capela de exaustão, a mostra foi 

levada até um microscópio óptico, onde sob um aumento de 400 vezes foi possível 

observar a presença de cristais de cafeína, assim constatando a presença desse 

elemento no produto analisado. 
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3-) Separação da fase orgânica                      4-) Fase orgânica em placa de petri 

Resultado: 

A aplicação do método de cromatografia de camada delgada foi 

comprovadamente importante e eficaz na separação de cafeína nas amostras de 

coca cola e pó de guaraná, com a utilização do método, após a separação da 

solução de pó de guaraná, HCl e NH4OH, que foi depositada em fase líquida com 

cafeína sólida sobre uma placa sílica, onde após a revelação com iodo observou-se 

se o aparecimento de faixas amarelas na sílica indicando presença de cafeína no pó 

de guaraná. Já com o refrigerante (Coca- cola), pode-se evidenciar a presença de 

cristais de cafeína depositados na placa de petri e observados microscópio tópico, 

logo após passar pelo processo de separação da fase orgânica com evaporação, 

através da adição de diclorometano. 

Sabendo-se que já foi comprovado que a cafeína é um estimulante que atua 

diretamente no sistema nervoso central e aumenta a excitação, e também possui 

efeitos analgésicos, desse modo seu uso contínuo através da ingestão de 

substâncias que sejam compostas de cafeína como o refrigerante, café, pó de 

guaraná, chocolate, por exemplo. Podendo causar dependência nos indivíduos e 

que, possivelmente leva a comprometimentos na qualidade de vida e saúde dessas 

pessoas, portanto seu uso tem que ser moderado ou até mesmo evitado. (SOUZA; 

SICHIERI, 2005; TAVARES; SAKATA; RIOKO, 2012 ; BERNARDO; GUERRA; 

GUTIERREZ, 2000; )Descobriu-se também que a dependência da cafeína pode 

estar relacionada ao fator genético, onde há um polimorfismo para o gene CYP1A2 

de metabolizadores lentos de cafeína (TAVARES; SAKATA; RIOKO, 2012). 



8 

 

 
8 

 

Consumidores moderados são os que consomem entre 128 e 595 mg/dia. Os 

grandes consumidores utilizam entre 1.020 a 1.035 mg/dia-1 7. 6. A dose letal aguda 

estimada em adultos é de 5 a 10 g por via endovenosa ou oral. As intoxicações por 

cafeína, também podem ocorrer, sendo essas mais frequentes em pessoas que não 

consomem café. Os sintomas mais comuns são: taquicardia, inquietação, 

nervosismo, tremor e insônia. Entretanto a intoxicação por cafeína, mesmo em 

grande quantidade, pode não ser percebida facilmente pelo indivíduo, pois devido ao 

consumo diário pode-se desenvolver resistência (TAVARES; SAKATA; RIOKO, 

2012). 

O início dos sintomas de abstinência varia de 12 a 24 horas após a 

interrupção do consumo da cafeína, com intensidade máxima de 24 a 48 horas e 

duração de 2 a 9 dias. A cefaleia é o sintoma mais frequente. Também ocorre 

cansaço, fadiga, diminuição do estado de alerta a curto e longo prazo. Em menor 

grau, pode ocorrer humor depressivo, dificuldade para concentração, irritabilidade e 

desmotivação para o trabalho. As manifestações mais graves da síndrome de 

abstinência são taquicardia, tremores de mãos, diminuição da pressão arterial, da 

atividade motora e da excreção de adrenalina na urina (BRUNTON et al; 2011; 

TAVARES; SAKATA; RIOKO, 2012). 

Várias pesquisas científicas vêm sendo realizadas sobre a cafeína ao passar 

dos anos, mas até o presente momento nenhum estudo foi conclusivo. Entretanto 

algumas conclusões dos efeitos da cafeína no organismo humano foram reveladas 

pelos pesquisadores. Cada indivíduo possui uma sensibilidade própria à cafeína, de 

acordo com a quantidade que for consumida. Se houver excesso, eles poderão 

apresentar alguns efeitos desagradáveis já descritos acima. Vale ressaltar que todos 

os estudos científicos que foram realizados sobre a cafeína até o presente momento 

não identificaram nenhum malefício grave no consumo de doses moderadas da 

substância. 

Considerações Finais:  

A cafeína é um derivado das xantinas, estando presente em plantas 

amplamente distribuídas nas várias regiões geográficas. Pode ser encontrada nos 
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grãos de café, nas folhas de chá e de mate, nas sementes de cacau e em várias 

partes do guaraná. Devido ao seu amplo consumo conclui-se que ela é a droga mais 

utilizada no mundo. Seu consumo justifica–se pelos efeitos que gera no organismo 

como: aumento do estado de alerta e redução da sensação de fadiga, podendo 

aumentar a capacidade para realizar determinadas tarefas. Dessa forma, é 

consumida por atletas que almejam aumentar seu rendimento em atividades físicas. 

Seu consumo diário pode fazer o indivíduo desenvolver tolerância, assim 

levando ao aumento das doses ingeridas. Através de pesquisas descobriu-se que o 

uso na cafeína ocorre até mesmo durante a gestação, seja de forma direta (café) ou 

indireta (chocolates), entretanto não se sabe ao certo quais são as consequências, 

apenas sabe-se que a cafeína em grandes concentrações pode diminuir o 

crescimento fetal. 

Dessa maneira, observa-se que a cafeína é uma substância consumida por 

toda população mesmo que o indivíduo não tenha consciência de sua presença em 

determinados produtos. Os estudos a respeito desse assunto ainda são 

controversos, mostrando que muito ainda pode-se pesquisar e descobrir sobre os 

possíveis benefícios ou malefícios da cafeína. 
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