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Remoção do colesterol da manteiga utilizando diferentes metodologias de 

complexação com beta-ciclodextrina e contribuição da espectroscopia 

fotoacústica na avaliação do complexo.   

 

RESUMO 

A presente pesquisa teve por objetivos: 1) avaliar a remoção do colesterol da manteiga por 

meio de três métodos de complexação com beta-ciclodextrina (beta-CD), ou seja, co-

precipitação, amassamento e mistura física. 2) Comparar três métodos de quantificação do 

coleterol: enzimático, cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e cromatografia gasosa 

(CG). 3) Analisar o possível uso da espectroscopia fotoacústica (EFA) na avaliação do 

complexo de inclusão colesterol-beta-CD. O método de co-precipitação foi a mais adequada 

para remoção do colesterol da manteiga, sendo que o teor em ácidos graxos não foi afetado 

quando o colesterol foi removido. Também a cor e a textura não foram alteradas. As 

condições recomendadas para a remoção do colesterol foram beta-CD na concentração de 10 

%, tempo de agitação de 3 h e velocidade de centrifugação de 1400 rpm. A técnica de 

extração do colesterol da manteiga para sua quantificação foi efetiva, bem como os três 

métodos utilizados na quantificação do colesterol, não sendo observada diferença significativa 

entre eles.  A EFA permitiu avaliar a extração do colesterol da manteiga e também mostrou 

que a quantidade de beta-CD utilizada pode ser reduzida. Embora ainda não tenha sido 

possível realizar uma análise quantitativa do processo de extração do colesterol por EFA, esta 

técnica trouxe novas perspectivas de confirmação da formação do complexo de inclusão 

“hóspede-beta-CD”.  
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manteiga.  

 

 

 

 

 

 



Butter cholesterol removal using different complexation methods with beta-

cyclodextrin, and the contribution of photoacoustic spectroscopy to the 

evaluation of the complex  

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the removal of butter cholesterol through three 

complexation methods with beta-cyclodextrin (beta-CD): co-precipitation, kneading, and 

physical mixture. Photoacoustic spectroscopy (PAS) was used to evaluate the inclusion 

complex cholesterol in beta-CD. The co-precipitation method was the most appropriate for 

removal of butter cholesterol. The composition in fatty acids was not affected by the adopted 

process. The standardization of the extraction technique of butter cholesterol for its 

quantification was efficient. The comparison between three quantification methods, 

enzymatic, high-performance liquid chromatography, and gas chromatography, showed no 

significant differences. PAS allowed to evaluate the extraction of butter cholesterol, and 

showed that the amount of beta-CD used can be reduced. The results showed that the use of 

this technique opens new prospects to confirm the formation of the inclusion complex, the 

"guest-beta-CD".    
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