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1 INTRODUC;AO

Bebidas energeticas sac consumidas para prover reservas de energia utilizando uma combinac;:ao de cafeina
(0 ingrediente ativo principal), estimulante a base de plantas (guarana, erva mate, etc.), ac;:ucares simples,
glucoronolactona, aminoacidos (taurina, carnitina, creatina), ervas (ginkobiloba, ginseng, etc.) e vitaminas. Em
2006, estima-se que nos Estados Unidos foram gastps mais de 3,2 bilh6es de d6lares com energeticos, sendo que
aproximadamente 34% dos jovens de 18 a 24 anos sac consumidores regulares dessas bebidas (1). Entretanto, os
efeitos dos ingredientes principais nao sac completamente conhecidos, assim como os componentes presentes em
menores teores, como os elementos inorganicos.

0 guarana e urn derivado da semente de Paullinia cupana, uma planta sul-an1ericana conhecida par sua
propriedade estimulante. Possui uma grande quantidade de cafeina (4-8%) e seus efeitos sac muito similares.
Contudo, a durac;:ao e maior devido a presenc;:a concomitante de elementos como as saponinas e os taninos (2).

0 cafe e uma das bebidas estimulantes mais populares do mundo. Segundo a ABIC (Associac;:ao Brasileira
de Industrias de Cafe), no periodo compreendido entre novembro de 2006 e outubro de 2007 foi registrado
consumo de 17,1 milh6es de sacas. Na composi9aO quimica do graD de cafe verde podem ser encontrados, alem
da cafema, minerais, como K, Mg, Ca, Na, Fe, Mn, Rb, Zn, Cu, Sf, Cr, V, Ba, Ni, Co, Pb, Mo, Ti e Cd;
aminoacidos; lipfdeos, como triglicerideos e acidos graxos livres; e ac;:ucares, como sacarose, glicose, frutose,
arabinose, galactose, maltose e polissacarideos (3).

Ferramentas qfiirniornetricas tern sido extensivamente usadas na quimica analftica para rnaximizar
informac;:6es obtidas em urna analise. A analise de componentes principal (PCA) tern tido particular interesse, pais
e usada para representar todas as variaveis estudadas em urn numero pequeno de dimens6es (usualmente duas ou
tres), atraves de calculos de combinac;:ao linear.

2 OBJETIVO

Avaliar 0 perfil de constituintes inorgamcos em amostras de bebidas energeticas e campara-to com outros
alimentos energeticos mais bem conhecidos, como guarana e cafe, utilizando-se para isso ferramentas quimiometricas.

3 MATERIAlS E METODOS

Neste trabalho foram analisadqs 7 tipos de bebidas energeticas, sendo que 2 sao comercializadas em
garrafas plasticas e outras 5 em latas de alurnfnio. Alem dessas bebidas, foram determinados os teores de minerais
em amostra comercial de p6s de cafe e de guarana. Para a digestao das amostras foi utilizado metodo de digesrno
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4 RESULTADOS E DISCUSSAO

lnicialmente foi gerada lima PCA com a matriz complcta de dados. Nessa PCA (figura 1) foi possivel
observar, conforme esperado, a separac;:ao de 3 grupos distintos.
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Figura 2. Gr6ficos de scores e loadings para amostras de energeticos.
Energeticos em recipiente de lata (quadrados pretos). energeticos em
recipiente de pl6stico (triangulos cinzas) e loadings (asteriscos).
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5 CONCLUSCES

0 grupo de energeticos estudados difere-se completamente das amostras de pas de cafe e guarana
analisadas, de acordo com 0 perfil de constituintes inorganicos. Em urn estudo especfflco de agrupamento dos 7
energeticos foi possfvel observar a separa~ao de urna marca com caratensticas diferenciadas (El), rica em
constituintes inorganicos. Observou-se tambem a separa~ao dos energeticos de acordo com a embalagem em que
sac comercializados, ou seja, 0 AI presente na lata provavelmcnte ocasionou a eleva~ao dos teores desse elemento,
gerando a separa~ao dessas amostras nas anilises quimiometricas.
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