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1- RESUMO   

A cafeína tem sido amplamente utilizada por atletas como recurso ergogênico, 

além de aumentar a velocidade de processamento e de codificação de novas 

informações. Entretanto, o maior desafio no desenvolvimento de formulações de uso 

oral à base de cafeína é mascarar o seu sabor amargo característico. O presente 

trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar formulações alternativas de 

suplementação de cafeína para atletas, sob a forma de pastilhas de chocolate, com o 

intuito de oferecer uma preparação com sabor agradável e facilitar a adesão. Na 

manipulação das pastilhas foram empregados dois tipos de chocolate: A- Blend; 

mistura meio amargo/ao leite (SICAO, Brasil) e B- Diet (Nestlé, Brasil), preparados por 

fusão e moldagem, conforme indicação dos fabricantes. Os seguintes parâmetros 

foram avaliados: peso médio (g) teor (%) de umidade, cinzas, lipídios e proteínas, 

conforme metodologias preconizadas pelo IAL (2008) e comparados, através de 

estatística T, em função dos valores de p. As análises estatísticas demonstraram que 

as pastilhas apresentaram diferenças significativas para o parâmetro lipídios (p= 

4,60x10-8), evidenciando esta vantagem nutricional do Diet sob o Blend. Diversos 

aromas foram incorporados e as formulações mais adequadas foram submetidas à 

uma análise sensorial (comparação pareada), após aprovação do CEP, com o objetivo 

de eleger o aroma que melhor mascara o sabor amargo da cafeína. 

 

2- INTRODUÇÃO   

A utilização de substâncias com potencial ergogênico por atletas tem se 

tornado uma prática comum nos últimos tempos. Uma substância muito utilizada com 

essa finalidade é a cafeína (GRAHAM, 2001; ALTIMARI et al., 2008 apud FRANÇA et 

al., 2015). 

A cafeína pode ser encontrada naturalmente nos grãos de café, nas folhas de 

chá, no chocolate, nas sementes de cacau, nas nozes de cola, no guaraná e 

acrescentadas em bebidas carbonatadas (FARIAS et al., 2013), sendo que seus 

efeitos incluem aumento da velocidade de processamento de informações e aumento 

na codificação de uma nova informação (DE AGUIAR et al., 2012). 

Como alimento funcional, ou suplementação para atletas, a pesquisa e 

desenvolvimento de uma pastilha de chocolate com cafeína seria interessante do 

ponto de vista tecnológico e mercadológico, devido as vantagens que essa forma de 

apresentação disponibiliza: forma de apresentação sólida que se dissolve lentamente 



na boca, ou que pode ser mastigada, podendo conter um ou mais ativos de ação local 

ou sistêmica, veiculados em base flavorizada e edulcorada, moldada ou comprimida 

(FERREIRA, 2008). 

 

3- OBJETIVOS 

O presente projeto teve por objetivo conhecer os benefícios ergogênicos da 

cafeína e verificar a viabilidade técnica de se desenvolver uma forma alternativa de 

suplemento de cafeína à base de pastilha de chocolate. 

 

4- METODOLOGIA 

Na manipulação das pastilhas foram empregados dois tipos de chocolate: A- 

Blend; mistura meio amargo/ao leite (SICAO, Brasil) e B- Diet (Nestlé, Brasil), 

preparados por fusão e moldagem, realizando a têmpera; hora com banho de água 

gelada, hora com uma parte do próprio chocolate, conforme indicação dos fabricantes. 

Os seguintes parâmetros foram avaliados: peso médio (g) teor (%) de umidade, 

cinzas, lipídios e proteínas, conforme metodologias preconizadas pelo IAL (2008) e 

comparados, através de estatística T, em função dos valores de p. 

Diversos aromas (menta, morango, laranja, framboesa, amarula) foram 

incorporados às formulações e avaliados previamente. Selecionados os dois sabores 

que melhor mascararam o sabor amargo da cafeína, formulações contendo os dois 

sabores que serão avaliados através de análise sensorial, através da metodologia 

comparação pareada, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

 

5- DESENVOLVIMENTO  

Inicialmente foram incorporadas quantidades de cafeína anidra de 200mg ou 

400mg nos dois tipos de chocolate. As formulações foram avaliadas quanto à 

composição centesimal e comparados os resultados estatisticamente. 

Posteriormente, diversos aromas foram testados para mascarar o sabor amargo da 

cafeína. As duas melhores formulações serão submetidas à análise sensorial, após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 50 voluntários elegerão a composição 

aromática que melhor mascara o sabor amargo da cafeína, através de uma 

metodologia de comparação pareada. 

 

 



6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados das análises centesimais podem ser vistos na Tabela 1.  As 

análises estatísticas demonstraram que as pastilhas apresentaram diferenças 

significativas para o parâmetro lipídios (p= 4,60x10-8), evidenciando esta vantagem 

nutricional do Diet sob o Blend. Entretanto, o sabor do Blend era ligeiramente mais 

agradável. 

 

Tabela 1- Resultados da análise centesimal nas formulações desenvolvidas  

ENSAIOS DIET BLEND VALOR DE p 

Peso médio 16,668g (1,48) 20,714g (0,66) 0,023 

Cinzas 1,62% (0,01) 1,45% (0,10) 0,037 

Umidade 2,11% (0,34) 2,06% (0,01) 0,435 

Proteínas 4,79% (1,04) 4,66% (0,10) 0,857 

Lipídios 0,64% (0,80) 37,44% (0,16) 4,6x10-8 

(DP) desvio padrão de 3 determinações: p<0,05 existe diferença estatisticamente significativa. 
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