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Expectativa de Respostas 

Biotecnologia 
Questão 01  

 
a)  A rancidez hidrolítica  consiste na hidrólise de triglicerídios presentes no alimento e na liberação de 

ácidos graxos voláteis de odor e sabor desagradável, de ranço. 

 
 

b) A rancidez hidrolítica é mais comum em produtos lácteos, uma vez que o leite possui lípases nativas e 

sua gordura contém grande quantidade de ácido butírico (C4), ácido capróico (C6)  e ácido caprílico (C8) 

que são ácidos graxos de baixo peso molecular e com odor extremamente desagradável. 

No entanto, produtos de origem vegetal, como grãos, farinhas e farelos também podem deteriorar-se por 

conterem lípases. 

 
c) Para evitar a ocorrência desse tipo de deterioração (rancidez hidrolítica) nos produtos lácteos é 

necessária uma operação de aquecimento (branqueamento/pasteurização). Em produtos de origem 

vegetal pode-se utilizar a operação de neutralização com hidróxido de sódio. 

 

Questão 02  

 
a) São grupos ou espécies de microrganismos que, quando presentes em um alimento, podem 

fornecer informações sobre ocorrência  de contaminação de origem fecal, sobre a provável 

presença de patógenos ou sobre a deterioração potencial do alimento, além de poderem 

indicar condições sanitárias inadequadas durante o processamento, produção e 

armazenamento. Exemplo: Escherichia coli, Salmonella, Shigela e etc.  

b)  Deve ser de fácil detecção; 

- Ser facilmente distinguível de outros microrganismos da microbiota do alimento; 

- Não deve estar presente como contaminante natural do alimento, pois assim sua detecção 

não indicará, necessariamente, a presença de material fecal ou de patógenos; 

- Deve estar sempre presente  quando o patógeno associado estiver; 

- Seu número deve relacionar-se com o patógeno; 

- Deve apresentar necessidade de crescimento e velocidade de crescimento semelhantes às do 

patógeno; 

- Deve ter velocidade de morte que seja ao menos semelhante à do patógeno e, se possível, 

sobrevivência levemente superior à do patógeno;  

- Deve estar ausente nos alimentos que são livres do patógeno, ou estar presente em 

quantidades mínimas.  

 


