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Os microrganismos podem ser uma fonte de preocupação na indústria 

alimentar, causando doenças de origem alimentar ou deteriorando a qualidade 

dos alimentos. Assim, é prática comum submeter os produtos alimentares a 

tratamentos físicos ou químicos de modo a reduzir ou eliminar microrganismos. 

Consequentemente, os laboratórios de controlo de qualidade devem dispor de 

métodos rápidos, exactos e fiáveis para avaliar a viabilidade celular após os 

tratamentos. Os métodos clássicos de ensaio incluem procedimentos laboriosos e 

demorados como contagens em placa e técnicas de microscopia. 

Os sistemas de análise em fluxo e os sensores potenciométricos são 

frequentemente referidos como métodos eficazes para automatizar análises 

químicas mas não têm sido usados extensivamente na área de microbiologia 

aplicada. Este trabalho tem como objectivo monitorizar o efluxo de iões de 

células bacterianas (Listeria innocua), sujeitos a stress provocado pela adição de 

agentes químicos como o etanol e o ácido p-cumárico. 

Para o estudo de efluxo de anião fosfato implementou-se um sistema de fluxo 

(FIA) [1], e para monitorização de efluxo de catião potássio aplicou-se um 

eléctrodo sensível a este ião. Condições experimentais (volume de amostra, pH, 

concentração dos reagentes) foram ajustadas de modo a adaptar os métodos ao 

meio de células microbianas. As condições de stress aplicadas foram: etanol, de 

0 até 25,0% (v/v) e ácido p-cumárico entre 1 e 12,0 mM. 

Os métodos aplicados demonstraram ser ferramentas úteis na monitorização 

de processos dinâmicos como as respostas de populações microbianas às 

condições de stress provocadas. 
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