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O LIGHTNING MVP ICON™ é a 3ª. Geração de um 
sistema para medir e registrar a presença de ATP, assim 
como outros parâmetros chaves do HACCP (pH, 
temperatura, condutividade e concentração química), 
sendo a ferramenta de gestão, para garantir o 
funcionamento adequado das BPF/HACCP. 

Monitoramento de ATP 

A Adenosina Trifosfato (ATP) é uma molécula 
encontrada em todas as células vivas, e portanto, está 
presente na maioria dos resíduos. Isto faz com que seja 
um indicador ideal da limpeza nas instalações. O ATP 
encontrado nas superfícies destas instalações provém 
principalmente dos resíduos de alimentos associados, 
porém, também pode ser proveniente de 
microrganismos, tais como bactérias e fungos. A 
quantidade de ATP presente na superfície serve como 
indicador da limpeza desta superfície. Assim, a medida 
dos níveis de ATP fornece uma indicação direta da 
eficácia das práticas de limpeza da planta. Uma 
limpeza ineficiente da lugar a um acúmulo de material 
orgânico suficiente para promover e facilitar o 
crescimento de bactérias patogênicas ou de uma 
variedade de organismos deteriorantes. O 
monitoramento rotineiro dos níveis de ATP nos pontos 
críticos permite aos processadores de alimentos 
otimizar seu programa de limpeza e sanitização para 
maximizar sua eficácia e prevenir que estes organismos 
se estabeleçam na planta, detendo de forma proativa os 
problemas de qualidade, antes que se iniciem. 

Gerenciando a Higiene de várias linhas de 
produção ou diferentes fábricas. 

O Lightning MVP ICON® possui um software 
desenvolvido com auxilio de especialistas em 
higienização de diferentes tipos de empresas  e também 
desenvolvido por 

especialistas em HACCP. Esse programa é facilmente 
instalado em computadores e ao conectar o Lightning 
MVP Icon os dados são transferidos e automaticamente 
convertidos em parâmetros que permitirão identificar a 
qualidade a higienização.  

Os dados podem ser enviados por email para um 
gerente geral que terá uma visão clara e rápida das 
condições de higiene das fábricas ou linhas de produção. 



Zonas de Limpeza 

Outros sistemas de detecção de ATP indicam a 
quantidade de luz emitida pela reação luciferina-
luciferase como Unidades Relativas de Luz (URL). No 
entanto, a escala de URL de cada sistema de ATP é único 
e não pode ser comparado com qualquer outra escala 
URL. Embora o MVP ICON possa mostrar os resultados 
em URL, o valor verdadeiro é visualizado em Zonas de 
Limpeza, sistema utilizado pelo MVP ICON, único e fácil 
de entender. 

Assim você ve os resultados... 

As palavras Passou, Alerta e Falha em português 
indicarão se o local precisaria ou não ser limpo 
novamente. 

Estudos sequenciais de limpeza e sensibilidade – 
Foram conduzidos estudos  de limpeza em laboratório 
para validar as Zonas de Limpeza. Várias séries de 
concentrações de ATP foram preparadas para 
determinar a sensibilidade do sistema no valor de 2.5 e o 
resultado é 16picogramos de ATP, ou seja, 
0.0000000000016gATP por isso podemos dizer que 
valores abaixo de 2.5 indicam praticamente ausência de 
ATP. Além disso testes foram realizados com placas de 
aço inoxidável estéreis contaminadas com uma 
variedade de alimentos e microrganismos. O aço inox 
contaminado foi limpo usando vários detergentes 
industriais, cada vez mais agressivos e, por último, 
usando autoclave. O aço inox foi testado para ATP em 
cada passo do processo. Os resultados mostraram que as 
superfícies efetivamente limpas poderiam produzir 
valores de Zonas equivalentes aos produzidos pelas 
superfícies tratadas em autoclave, o que demonstra a 
validade das Zonas de Limpeza. 

Experimentos em campo – Foram realizados uma 
série de estudos de campo em uma variedade de 
instalações de processamento de alimentos. Locais 
específicos de cada planta foram testados depois da 
limpeza e desinfecção. Os valores iniciais de Zonas para 
estes locais estavam entre as zonas de Alerta ou Falha. 
Os mesmos locais foram monitorados depois da limpeza 
pós-produção em um período de 2-5 dias. Em todas as 
plantas como abatedouro de suínos, processamento de 
carne bovina e saladas preparadas, começaram com 
resultados de aproximadamente Zonas 3,5 porém 
demonstraram uma melhoria de 25 vezes. Todas as 
leituras médias de zonas se reduziram para a Zona 
Passou. Em todos os casos, o resultado de Zona de 
limpeza pós-produção diminuiu após somente 2-5 dias 
com o monitoramento de ATP. 

O valor para a Zona de Passou foi determinada em 0 – 
2,5. A Zona de Alerta de 2,6 a 3,0 e a Zona de Falha de 
3,1 a 5,0, estabelecidas considerando três desvios 
padrão entre o limpo e sujo. A Zona de Alerta foi 
estabelecida para explicar qualquer variação potencial 
os níveis de limpo e sujo não se sobreponham.  



Dispositivos de Amostragem (Swabs) 

Os swabs do Lightning MVP ICON foram  projetados para 
garantir a precisão nas leituras de ATP. Idealmente, os 
resultados da coleta de amostras de ATP se dá 
uniformemente em toda a superfície da extremidade do 
swab. No entanto, variações nas técnicas de 
amostragem e a natureza não uniforme da 
contaminação na superfície tornam isto improvável. 
Além disso, a maioria dos sistemas de detecção de ATP 
tentam ler o sinal de luz diretamente a partir  da 
superfície do swab, isso gera um erro caso o analista 
não gire o swab no momento de coletar a amostra e 
pode dar resultado falso de limpeza. 

Fazendo uma análise usando o 

Lightning MVP ICON®: 

Os swabs MVP ICON foram projetados para eliminar esse 
problema. Após a coleta de uma amostra, o swab é 
ativado pressionando o êmbolo, forçando os reagentes 
através do tubo central e enxaguando a amostra contida 
na ponta do swab com pressão, para produzir uma 
solução uniforme da amostra. O sinal de 
bioluminescência é medido na solução, em vez de ler a 
superfície do swab. O resultado é uma determinação 
verdadeira da quantidade de ATP recolhida da superfície 
e, finalmente, uma avaliação precisa da limpeza da 
superfície.  



Condutividade/ Concentração 

A Sonda de Condutividade MVP ICON permite ler duas 
unidades de medidas com a mesma 
sonda. A concentração química de 
produtos de limpeza e sanitização 
pode ser medida de forma rápida e 
reportadas em partes por milhão 
(ppm). O termistor incorporado 

registra a temperatura e permite sua compensação 
automática para assegurar que as leituras de 
concentração sejam precisas. A sonda de condutividade 
é ideal para auditorias dos dispensadores químicos 
manual e automático e do sistema de liberação, para 
assegurar a limpeza e desinfecção eficaz dos 
equipamentos e assim evitar desperdicios e gastos 
desnecessários associados com a preparação dos 
produtos químicos em concentrações acima do 
requerido. 

A sonda de condutividade também pode ser utilizada 
para obter uma medida direta da limpeza, medindo e 
registrando a condutividade dos controles de processo e 
de soluções de água de enxague dos processos de 
Limpezas CIP (Circuito fechado) em microSiemens (μS). A 
leitura simultânea de temperatura permite a 
compensação necessária para assegurar a precisão nas 
leituras de condutividade. A sonda pode ser calibrada 
facilmente no local e todos os dados são gravados 
automaticamente para rastrear, analisar e verificar 
tendências. 

Especificações da Sonda de Condutividade MVP ICON 

Tecnologia da sonda Desenho da célula do eletrodo de 4-
grafite, corpo epóxi 

Intervalo de 
Condutividade 10 – 100.000 (μS) 

Intervalo de 
concentração 10 – 200.000 ppm 

Intervalo de temperatura 0 °C - 100 °C 

Resolução Temperatura 0,1 °C/ Condutividade 
0,1 μS/ Concentração 1 ppm 

Precisão Temperatura ± 0.5 °C/ Condutividade 
± 1%/ Concentração ± 5% 

Calibração Calibração de único ponto 

Coeficiente de 
temperatura 2.5% / °C não selecionável 

Constante da célula 0.45 não selecionável 

pH 

A Sonda de pH/ Temperatura MVP 
ICON mede o pH e a temperatura 
de soluções. Não é de vidro e seu 
design resistente, permite sua 
utilização segura em toda a planta 
e no laboratório. A sonda oferece 

compensação de temperatura e a tecnologia do 
Transistor de Efeito ao Campo Íon Sensível (ISFET – Ion 
Sensitive Field Effect Transistor) em estado sólido, 
assegura leituras precisas de pH. 

Especificações da Sonda de pH/ Temperatura 
MVP ICON 

Tecnologia da sonda Sensor de pH em estado sólido Ion 
Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) 

Intervalo de pH pH de 0,00 – 14,00 
Intervalo de 
temperatura -5 °C – 105 °C

Resolução pH 0,01/ Temperatura 0,1 °C 

Precisão pH ± 0.02/ Temperatura ± 0,5 °C 

Calibração Calibração de três pontos a pH 4.00, 
7.00 e 10.00 

Coeficiente de 
temperatura 2.5% / °C não selecionável 

Temperatura 

A Sonda de Temperatura MVP ICON 
é robusta, desmontável e permite 
ler em uma ampla gama de 
aplicações, e efetuar testes de 
temperaturas do produto nas 
fábricas facilmente. A concepção da 

ponta perfurante permite uma fácil penetração em 
amostras de alimentos, propiciando uma medida exata 
da temperatura interna, em vez de apenas medir as 
temperaturas superficiais. 

Especificações da Sonda de Temperatura MVP ICON 

Tipo de sonda Sonda de temperatura de aço 
inoxidável para uso geral 

Intervalo de temperatura -20 °C – 105 °C

Resolução 0,1 °C 

Precisão ± 0,5 °C 

Calibração Calibração de único ponto 


