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CONSÓRCIO
O consórcio é constituído pelos seguintes parceiros:

Organização

Sítio / Email

Margarita VTC

www.eeamargarita.gr

(Greece)

research.development@eeamargarita.gr

Fundació Ramon

https://grupfrn.cat/en

Noguera

comunicacio@grupfrn.cat

ARCIL - Associação
para a Recuperação
de Cidadãos
Inadaptados da

arcil.org.pt/
arcil@arcil.org

Lousã
Group of Research on
Diversity – University
of Girona

Tüv Hellas (Tüv Nord)

EASPD

www.udg.edu/en/grupsrecerca/diversitat/qui-som
judit.fullana@udg.edu

www.tuv-nord.com/gr/el/home/
vvoudouris@tuv-nord.com

www.easpd.eu/
zoe.lardou@easpd.eu
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INTRODUÇÃO
O objetivo do programa é permitir que pessoas com deficiência intelectual e/ou com problemas de
saúde mental desenvolvam o seu potencial e as suas capacidades com vista à sua inserção profissional.
Nesse sentido e para melhorar a inserção social e profissional, a manutenção do local de trabalho e a
promoção do emprego, devem ser promovidas ações integradas que incluam práticas de orientação,
aconselhamento e acompanhamento.
Estes procedimentos são estudados e alcançados com a metodologia de trabalho apoiado, que conduz
à adaptação social e laboral dos trabalhadores com deficiência intelectual. O objetivo é encontrar um
emprego numa empresa comum.
Os formadores do programa são uma parte fundamental deste objetivo. No entanto, a tarefa de
formação requer competências profissionais específicas, baseadas em conhecimentos e competências
curriculares, pedagógicas, didáticas e metodológicas, bem como princípios pessoais, profissionais,
atitudes e valores.
O trabalho do formador é uma tarefa complexa que tem, ao mesmo tempo, o grande desafio de ajudar
os formandos do programa a desenvolverem o seu potencial pessoal, social, intelectual e emocional.
Desta forma, facilita o desenvolvimento de competências para a vida.
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PARTE 1 Formação Teórica & Metodologia Educativa
Prática de Formação em Sessões de Grupo
Participantes
Os formandos deste curso são pessoas com deficiência intelectual e/ou problemas de saúde mental
que tenham um grau de incapacidade igual ou superior a 33% e/ou que tenham uma destas
características:
⎯ Desempregados
⎯ Pessoas que procuram uma melhoria no emprego
⎯ Trabalhadores ativos em empresas do mercado comum que estão em fase de
acompanhamento à inserção e obter trabalho de apoio.
Todos os materiais e conteúdos devem ser adaptados de acordo com o grupo, tendo em conta que:
Participantes da Deficiência Intelectual: A AAMR (American Association for Mental Retardation)
define o conceito de retardamento mental como: significativamente inferior ao funcionamento
médio, que geralmente coexiste com duas ou mais das seguintes áreas de competências adaptativas:
comunicação, autocuidado, vida doméstica, competências sociais, participação comunitária, autoorientação, saúde e segurança, competências académicas, lazer e trabalho. Manifesta-se antes dos 18
anos.
O conceito de apoio é fulcral para esta definição de deficiência intelectual. Indica que, com os suportes
certos, todos são funcionais, sugerindo, também a ideia de que a incapacidade intelectual não é uma
condição estática.
O funcionamento intelectual abaixo da média pode persistir, mas este não é por si só, o fator
determinante para as limitações no funcionamento vital de uma pessoa. O novo conceito de
deficiência intelectual refere-se a uma deficiência caracterizada por limitações significativas no
funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, expressas em competências conceptuais,
adaptativas, sociais e práticas.
As competências adaptativas incluem as competências necessárias para cuidar de si mesmo e
desenvolver-se bem no dia-a-dia. É possível destacar entre eles:
⎯ Comunicação
⎯ Cuidados pessoais
⎯ Vida doméstica
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⎯ Capacidades sociais
⎯ Participação comunitária
⎯ Auto-orientação
⎯ Saúde e Segurança
⎯ Competências académicas e funcionais
⎯ Lazer
⎯ Trabalho
As pessoas com deficiência intelectual, como as restantes, são potencialmente geradoras de progresso
e riqueza para o contexto em que vivem. A definição que estamos a analisar está claramente indicada:
as limitações e os pontos fortes devem ser avaliados em cada pessoa.
Diferentes fases de preparação, colocação em emprego, acompanhamento inicial, acompanhamento
regular e todo o seu itinerário de trabalho.

Antes de começar a sessão
A preparação detalhada de atividades e materiais é essencial para que a sessão corra bem. É
imperativo chegar a tempo. Deverá existir tempo, antes de receber os formandos, para gerir questões
de última hora, revisão da programação, preparação de materiais, organização dos espaços, antes de
receber os participantes.
A sessão deve obedecer a um objetivo e refletir o papel que o formador e os formandos
desempenharão no processo de ensino-aprendizagem. A metodologia que deve ser utilizada é a que
tem de marcar a distribuição dos espaços e do tempo.

No início da sessão de grupo
É muito importante começar com calma e ordem, pois isso ajudará a que tudo funcione melhor.
Normalmente é aconselhável iniciar a sessão com procedimentos sistematizados ou estratégias
conhecidas pelos formandos, pois facilita a sua interação e prontidão para a aprendizagem,
proporcionando-lhes segurança.
É aconselhável ser claro e sistemático. No início da sessão, o tempo deve ser gasto a rever o que foi
feito na sessão anterior e a informar sobre o que será feito nesta sessão. Explique o que pretende
fazer, porquê e como quer fazê-lo.
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Durante a sessão
A unidade a trabalhar deve incluir estratégias que facilitem a compreensão e a motivação, marcando
os pontos mais importantes e distinguindo-os dos secundários. É aconselhável estabelecer
interligações com o conteúdo de outras unidades.
A transmissão da informação deve suscitar interesse e deve estimular os formandos para a
aprendizagem, oferecendo exemplos próximos da sua realidade e adequados ao conteúdo e objetivos.
É muito conveniente mostrar compreensão, interesse e preocupação pelas circunstâncias emocionais,
sociais e físicas de todos os formandos.
Temos de dar instruções claras para que todos os formandos sejam capazes de desempenhar a tarefa
corretamente e guiá-los no trabalho. A compreensão entre os elementos do grupo deve ser
constantemente testada, utilizando diferentes técnicas para diagnosticar e medir as necessidades, as
dificuldades e os progressos de todos os formandos, podendo assim fornecer o feedback individual
necessário para adaptar os diferentes processos de aprendizagem.
Reconhecer as diferenças entre os formandos é indispensável na prática da formação, uma vez que
nem todos os formandos aprendem da mesma forma. A metodologia deve, portanto, ter em conta as
diferentes características e ritmos de aprendizagem de cada um. É necessário utilizar uma variedade
de modelos e estratégias de formação, utilizando uma variedade de recursos e materiais instrutivos
para responder à diversidade.
Devem ser disponibilizados espaços para reflexão e aprendizagem sobre a prática. É importante
propor experiências de ensino variadas para promover a aprendizagem ativa e a utilização de
diferentes tipos de estratégias intelectuais que abordam a diversidade de formas e ritmos de
aprendizagem.
É imperativo incluir a utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ambiente
educativo para que os formandos possam desenvolver, por um lado, a competência digital entendida
como a sua área de conhecimento (aprendizagem sobre as TIC); por outro lado, e, por último, a
competência digital como instrumento de aprendizagem e construção de conhecimentos.
É muito importante manter uma atitude aberta e positiva relativamente à relação com os formandos.
O tratamento deve basear-se no respeito mútuo e na confiança dos participantes, no âmbito das
normas estabelecidas da coexistência. É necessário formar valores e dar o exemplo de respeito, dentro
e fora da sala.
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Além disso, é necessário desenvolver estratégias para incentivar a convivência positiva e um clima de
aprendizagem adequado. As questões de coexistência devem ser adequadamente abordadas e é
importante envolvermo-nos em programas ou atividades para os apoiar.
É muito provável que em algum momento do programa surjam vários conflitos. O conflito é inerente
à coexistência, um elemento comum e inevitável em todos os grupos humanos. É por isso que é
impossível evitar conflitos; pelo contrário, devem conceber sistemas de resolução que os tornem mais
uma ferramenta de aprendizagem e que sirvam para regular a coexistência diária. As situações de
conflito devem, portanto, ser aproveitadas como uma oportunidade de aprendizagem orientada para
o recondicionamento destes comportamentos.
Por último, há que ter em conta que, embora os procedimentos de formação sejam importantes, não
são um fim em si mesmos. O sucesso do processo de ensino-aprendizagem baseia-se nas lições
aprendidas, ou seja, no desenvolvimento das competências que os formandos alcançarem.

Fim da sessão de grupo
No final da sessão, é importante fazer uma síntese final, talvez através de um mapa conceptual,
esboço ou qualquer organizador de conhecimento, que envolva a participação. Além disso, seria
prudente rever o que aprenderam durante a sessão e fornecer-lhes ferramentas para refletir sobre
como o fizeram. Por último, os formandos poderão ser elogiados pelo bom trabalho realizado, o que
os encorajará na aprendizagem seguinte e, ainda, lhes devem ser dadas informações sobre a próxima
sessão.
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Metodologia e Recursos
Cada processo de ensino-aprendizagem ocorre num contexto específico e envolve uma metodologia.
Estas estratégias metodológicas devem ser adaptadas às características dos estudantes, ao seu nível
de competência, às variáveis sociais e culturais, etc.
A inclusão de competências significa que, embora uma grande variedade de metodologias em função
dos diferentes tempos de ensino e aprendizagem sejam adequadas, são as metodologias ativas que
promovem uma maior participação e envolvimento dos alunos e que os levam a uma aprendizagem
significativa.
A metodologia desenvolvida deve incentivar a participação de todas as pessoas no grupo, motivação,
autoconfiança e iniciativa para propor ideias.
Temos de ter em conta a seguinte metodologia:
⎯ Flexível, adaptando-se às necessidades e interesses do contexto em que se desenvolve.
⎯ Aberta, que permite a interação.
⎯ Dinâmica, que permite a participação equilibrada de todos.
⎯ Trabalhar em grupos, para a partilha dos temas discutidos, reflexões, troca de opiniões e
trabalho individual para a realização das tarefas.
⎯ Teórico-prático, uma vez que a teoria é importante, mas também a aplicação ao quotidiano
do novo conhecimento é importante. As sessões têm de ser uma aplicação prática e direta ao
quotidiano, incentivando à motivação e ao interesse na participação do curso.
Atividades que suportam esta metodologia:
⎯ Interpretação de papéis
⎯ Dinâmica de grupo
⎯ Brainstorming
⎯ Trabalho de apoio e orientação individual
⎯ Repetição - prática
⎯ Suportes audiovisuais
⎯ Realizar jogos e simulações de role-playing que lhe permitem sair do seu ponto de vista
pessoal e assumir outras perspetivas.
⎯ Organização de discussões e atividades de trabalho partilhado, a partir da qual a capacidade
de comunicação, persuasão, timidez, raciocínio... de cada pessoa é observada, depois para ser
capaz de realizar conversas e reflexões personalizadas com eles.
⎯ Observação direta/indireta.
10

Diretrizes Metodológicas
A escolha da técnica metodológica está relacionada com os objetivos que devem ser alcançados. É
importante escolher aqueles que efetivamente desenvolvem competências, tanto disciplinares como
interdisciplinares, que se adaptam à diversidade dos formandos, que motivam a aprendizagem, que
colocam situações reais e significativas, que promovem a participação ativa e incentivam a utilização
integrada. Ferramentas metodológicas e diversas fontes de informação, fomentar a avaliação e
promover a autonomia e inclusão.
⎯ Aulas interativas
O peso das aulas interativas recai sobre os formandos e o formador torna-se um guia; priorizamos a
comunicação e a aprendizagem em grupo. O trabalho em equipa é essencial para criar um ambiente
de aprendizagem que permita aos participantes discutir conceitos, colaborar, confrontar as suas
hipóteses e partilhar informação.
É importante criar dinâmicas de trabalho baseadas em grupos heterogéneos onde a motivação e o
diálogo construtivo são reforçados.
⎯ Aprendizagem individual
Os formandos que precisam de tratamento oportuno e atenção individualizada.

Recursos Pedagógicos
O material foi elaborado com a intenção de facilitar o formador na sua tarefa. Os recursos pedagógicos
são um guia para a aprendizagem, pois ajudam-nos a organizar a informação que queremos transmitir;
para exercitar e desenvolver as competências.
Uma grande variedade de recursos pedagógicos deve ser usada para facilitar o trabalho dos conteúdos
de diferentes perspetivas, favorecendo a utilização de estratégias intelectuais variadas e diferentes
competências, e que se adaptem às diferentes formas de aprendizagem.
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Avaliação
A avaliação do participante é uma parte essencial do seu processo de aprendizagem. O principal
objetivo da avaliação é recolher informação sobre as realizações e dificuldades de cada formando (e
do grupo) no seu processo de aprendizagem, de forma a avaliar o grau de concretização dos objetivos
e ajudá-los no seu progresso e, quando necessário, reorientar o processo de aprendizagem.
Deve ser esclarecido desde o início que a avaliação em nenhuma circunstância é sinónimo de
qualificação, mas essa avaliação tem muitos outros fins, sempre associados a levar o formando ao
máximo desenvolvimento possível das suas capacidades e a alcançar as competências necessárias.
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CURRÍCULO DAS OFICINAS EFP DE COMPETÊNCIAS DE LIMPEZA
PARTE 2 - UNIDADE 1 CURRÍCULO
Lição e Unidade
Temas

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

PARTE 2: Terminologia e Técnicas Básicas de Limpeza
UNIDADE 1: Terminologia e Técnicas Básicas de Limpeza
1. Conceitos
− Limpeza
− Sujidade
− Desinfeção
− Tipos de resíduos e detritos no procedimento de limpeza
2. Procedimentos de limpeza adequados a cada tipo de material:
− Materiais duros
− Materiais moles
3. Desvantagens de uma má seleção de produtos de limpeza
4. Aplicação de produtos de limpeza e desinfeção
5. Embalagem de produtos
6. Armazenamento de produtos de limpeza
Tipo de produtos:
− Produtos de limpeza: solventes, sabão, detergents, champôs,
desinfetantes, desengordurantes, amoníaco, desinfetantes específicos e
lixivia desinfetante para WC.
− Polimento: Decapantes, cristalizadores, vedantes
− Produtos específicos: limpa vidros, limpa metais
Aplicação de produtos de acordo com os critérios
− Formas de atuação em caso de possível toxicidade Riscos para a saúde
− Interpretação da rotulagem: Diferentes indicações na embalagem dos
− produtos de limpeza e desinfeção
− Identificar todos os elementos envolvidos no processo de limpeza.
− Conhecer os procedimentos e técnicas para a limpeza de pavimentos,
paredes e tetos.
− Ser responsável pelo trabalho a decorrer.
− Aprender novos conceitos ou procedimentos e potenciar a formação
através da aplicação dos conhecimentos adquiridos.
− Observar simulação de uma situação de trabalho
− Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional
− Testes de competências
− Perguntas orais
− Testes de síntese
− Testes objetivos
Equipmento audiovisual:
− Quadro digital
− Material de sala de aula
− Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor Mesa e
cadeira para o formador
− Mesa e cadeiras para os formandos
Oficina de sala de aula sobre limpeza de superfícies e mobiliário em edifícios e
instalações
− Superfícies para limpeza
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−
−
−
−
Duração

Amostras de produtos de limpeza
Utensílios de limpeza
Carrinho de transporte de produtos e utensílios
Equipamento de proteção (prescrições mínimas): luvas, máscaras e cintura
lombar para trabalhos em máquinas

8 horas
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PARTE 2 – UNIDADE 2 CURRÍCULO
Lição e Unidade
Temas

Objetivos
Educativos
Recursos

Equipamentos

Duração

PARTE 2: Terminologia e Técnicas Básicas de Limpeza
UNIDADE 2: Riscos para a saúde e medidas de segurança
1. Risco decorrente da atividade de limpeza
2. Risco para a saúde decorrente do manuseamento de produtos de limpeza
3. Interpretação da rotulagem
4. Identificação e uso de proteção pessoal
1. Conhecer os riscos decorrentes das tarefas de limpeza
2. Identificar os rótulos de advertência
3. Identificar os diferentes equipamentos de proteção pessoal
− Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional
− Testes de competências
− Perguntas orais
− Testes de síntese
− Testes objetivos
Equipamento audiovisual
− Quadro digital
− Material de Sala de aula
− Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor Mesa e
cadeira do formador
− Mesas e cadeiras dos formandos
Oficina de sala de aula sobre limpeza de superfícies e mobiliário em edifícios e
instalações
− Superfícies para limpeza Amostras de produtos de limpeza Utensílios de
limpeza
− Carrinho de transporte de produtos e utensílios
− Equipamento de proteção (prescrições mínimas): luvas, máscaras
8 horas
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PARTE 2 - UNIDADE 3 CURRÍCULO
Lição e Unidade

Temas

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

PART 2: Terminologia e Técnias Básicas de Limpeza
UNIDADE 3: Procedimento de limpeza de pavimentos, paredes e tetos em edifícios
e instalações
1. Procedimento sequencial de limpeza adaptado a cada técnica: varredura,
varredura húmida, aspiração, uso de esfregona, limpeza do pó
2. Acondicionamento dos espaços de trabalho:
− Organização e manutenção do ambiente de trabalho
− Desempenho de tarefas de limpeza com pessoas no local de trabalho (em
trânsito)
3. Técnicas de verificação dos procedimentos de limpeza
4. Monitorização do Plano de Trabalho
− Interpretação e cumprimento das instruções recebidas
− Conhecimento dos procedimentos e normas do centro de trabalho
5. Manuseamento e manutenção dos utensílios de limpeza
− Identificação: para pavimentos, paredes e tetos Utilização dos diferentes
utensílios de limpeza.
− Conservação dos mesmos
− Utilitários – Aspiradores de fácil utilização
1. Identificar todos os elementos envolvidos no processo de limpeza
2. Conhecer os procedimentos e técnicas para a limpeza de pavimentos, paredes
e tetos
3. Conhecer os procedimentos de gestão e tratamento de resíduos para a limpeza
de pavimentos, paredes e tetos
4. Ser responsável pelo trabalho a decorrer
5. Aprender novos conceitos ou procedimentos e potenciar a formação através da
aplicação dos conhecimentos adquiridos
6. Aprender a interpretar e a executar instruções de trabalho
− Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional
− Testes de competências
− Perguntas orais
− Testes de síntese
− Testes objetivos
Equipamento audiovisual:
− Quadro digital
− Material de Sala de aula
− Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor Mesa e
cadeira do formador
− Mesas e cadeiras dos formandos
Oficina de sala de aula sobre limpeza de superfícies e mobiliário em edifícios e
instalações:
− Superfícies para limpeza
− Amostras de produtos de limpeza Utensílios de limpeza
− Carrinho de transporte de produtos e utensílios
− Equipamento de proteção (prescrições mínimas): luvas, máscaras
8 horas
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PARTE 2 – UNIDADE 4 CURRÍCULO
Lição e Unidade
Temas

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

PARTE 2: Terminologia e Técnicas Básicas de Limpeza
UNIT 4: Gestão e Tratamento de Resíduos
1. Tipos de resíduos: urbanos, industriais, hospitalares, agrícolas, de animais
domésticos, florestais e de mineração
2. Tratamento de resíduos: reciclagem, reutilização, valorização e eliminação
3. Processo de separação, manuseamento e armazenamento de resíduos
1. Conhecer os procedimentos de gestão e tratamento de resíduos para a limpeza
de pavimentos, paredes e tetos
2. Ser responsável pelo trabalho a decorrer
3. Aprender novos conceitos ou procedimentos e potenciar a formação através da
aplicação dos conhecimentos adquiridos
− Perguntas orais
− Testes de síntese
− Testes objetivos
− Observar a simulação de uma situação de trabalho
− Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional
Equipamento audiovisual:
− Quadro digital
− Material de Sala de aula
− Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor Mesa e
cadeira do formador
− Mesas e cadeiras dos formandos
Oficina de sala de aula sobre limpeza de superfícies e mobiliário em edifícios e
instalações
− Amostras de produtos de limpeza Utensílios de limpeza
− Carrinho de transporte de produtos e utensílios
− Equipamento de proteção (prescrições mínimas): luvas, máscaras e cintura
lombar para trabalhos em máquinas
− Contentores de reciclagem
7 horas
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PARTE 3 - UNIDADE 1 CURRÍCULO
Lição e Unidade
Temas

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

PARTE 3: Procedimentos Específicos de Limpeza
UNIDADE 1: Mobiliário
1. Tipos de mobiliário e composição
2. Identificação dos diferentes tipos de produtos de limpeza:
− Limpeza
− Polimento
− Produtos para uso específico: Limpa vidros, abrilhantadores, limpa
móveis, ambientadores.
3. Utilização de produtos de desinfeção de mobiliário
− Dosagem e tipos de dispensadores
− Desvantagens de uma má seleção de produtos de limpeza
− Formas de atuação em caso de possível toxicidade
1. Conhecer os equipamentos necessários para a lavagem de vidros
2. Conhecer diferentes técnicas de lavagem de vidros
3. Saber classificar, dosear e compreender as instruções do fabricante
4. Conhecer os diferentes tipos de vidro, composição e características
5. Saber identificar o tipo de sujidade
− Observar a simulação de uma situação de trabalho.
− Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional
− Testes de competências Perguntas Orais
− Testes de síntese
− Testes objetivos
Equipamento audiovisual
− Quadro digital
− Material de Sala de aula
− Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor Mesa
e cadeira do formador
− Mesas e cadeiras dos formandos
Oficina de sala de aula sobre limpeza de superfícies e mobiliário em edifícios e
instalações
− Vitral, suporte de vidro, escova para vitral, camurça, pulverizador, grelha,
cabo articulado, pinça de compressão, esponja, filtros
− Varas telescópicas de 2 e 4 metros
− Armário com estantes
10 horas
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PARTE 3 – UNIDADE 2 CURRÍCULO
Lição e Unidade
Temas

Objetivos
Educativos
Recursos

Equipamentos

Duração

PARTE 3: Procedimentos Específicos de Limpeza
UNIDADE 2: Técnicas de Limpeza e Desinfeção de Sanitários
1. Aparelhos sanitários e acessórios para lavatórios
2. Técnicas de desinfeção de sanitários, banheiras, duches e bidés
3. Limpeza de azulejos, espelhos e outros materiais
4. Materiais consumíveis: Identificação e substituição. Produtos específicos para a
limpeza de sanitários
5. Técnicas de verificação do trabalho realizado
1. Conhecer as diferentes técnicas de desinfeção de sanitários, banheiras, duches
e bidés
2. Aprender a limpeza azulejos, espelho e outros materiais de forma eficiente
− Observar a simulação de uma situação de trabalho
− Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional
− Testes de competências
− Perguntas Orais
− Testes de síntese
− Testes objetivos
Equipamento audiovisual
− Quadro digital
− Material de Sala de aula
− Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor
− Mesa e cadeira do formador
Oficina de sala de aula sobre limpeza de superfícies e mobiliário em edifícios e
instalações:
− Carrinhos de limpeza que incorporam um sistema de balde duplo com
esfregona
− Superfícies para limpeza Amostra de produtos de limpeza
− Equipamento de proteção (prescrições mínimas): luvas, máscaras e cintura
lombar para trabalhos em máquinas
6 horas
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PARTE 3 - UNIDADE 3 CURRÍCULO
Lição e Unidade
Temas
Objetivos
Educativos
Recursos

Equipamentos

Duração

PARTE 3: Procedimentos Específicos de Limpeza
UNIDADE 3: Limpeza de pavimento - Soalhos
1. Classificação dos pavimentos
2. Critérios de utilização e dosagem de produtos de limpeza de máquinas
1. Conhecer os pisos duros e moles
−
−

Observar a simulação de uma situação de trabalho
Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
− Testes de competências Perguntas Orais
− Testes de síntese
− Testes objetivos
Equipamento audiovisual:
− Quadro digital
− Material de sala de aula
− Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor Mesas
e cadeiras de formação
6 horas
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PARTE 3 – UNIDADE 4 CURRÍCULO
Lição e Unidade
Temas

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

PARTE 3: Procedimentos Específicos de Limpeza
UNIDADE 4: Limpeza de Vidros em Edifícios e Instalações
1. Utensílios, máquinas e ferramentas do vidreiro
2. Tipos de dispositivos
3. Conservação e armazenamento dos mesmos
4. Utilização de ferramnetas e instrumentos de trabalhos: Critérios a seguir
5. Utilização de produtos de limpeza específicos
− Classificação
− Aplicação das regras básicas de utilização
−
Dosagem e utilização de dispensadoes
− Identificar os diferentes utensílios, máquinas e ferramentas que o vidreiro
irá necessitar
− Determinar o tipo de conservação e armazenamento destes utensílios
− Identificar quais os critérios necessários para a utilização das ferramentas
de trabalho
− Identificar e aplicar as regras básicas de utilização de máquinas
− Observar a simulação de uma situação de trabalho
− Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional
− Testes de competências
− Perguntas Orais
− Testes de síntese
− Testes objetivos
Equipamento audiovisual:
− Quadro digital
− Material de sala de aula
− Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor Mesa e
cadeira do formador
− Mesas e cadeiras dos formandos
Oficina de sala de aula sobre limpeza de superfícies e mobiliário em edifícios e
instalações
− Vitral, suporte de vidro, escova para vitral, camurça, pulverizador, grelha,
cabo articulado, pinça de compressão, esponja, filtros
− Varas telescópicas de 2 e 4 metros
− Armário com prateleiras
10 horas
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PARTE 3 - UNIDADE 5 CURRÍCULO
Lição e Unidade
Temas

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

PARTE 3: Procedimentos Específicos de Limpeza
UNIDADE 5: Técnicas e Procedimentos de Utilização de Maquinaria
1. Tipologia e componentes das máquinas
− Componentes elétricos
− Componentes mecânicos
− Outros componentes
2. Técnicas de Manutenção de máquinas
− Manutenção preventiva e corretiva
− Armazenamento dos diferentes tipos de máquinas
3. Interprretação das fichas técnicas e da sinalização das máquinas
− Identificar os diferentes tipos de máquinas
− Aprender sobre os diferentes componentes elétricos e mecânicos das
máquinas
− Interpretar e avaliar as necessidades de manutenção das máquinas
− Interpretar a diferente simbologia das máquinas.
− Observar a simulação de uma situação de trabalho
− Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
− Testes de competências Perguntas Orais
− Testes de síntese
− Testes objetivos
Equipamento audiovisual:
− Quadro digital
− Material de Sala de aula
− Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor Mesa e
cadeira do formador
− Mesas e cadeiras dos formandos
Oficina de sala de aula sobre limpeza de superfícies e mobiliário em edifícios e
instalações:
− Ferramentas necessárias para trabalhar com máquinas.
− Máquina rotativa para aplicações comuns
6 horas
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PARTE 2 Terminologia e Técnicas Básicas de Limpeza

UNIDADE 1 Terminologia & Técnicas Básicas de Limpeza
Lição 1 Conceitos – Definições
1.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Primeiro, começamos por identificar os diferentes conceitos:

LIMPEZA: Ato de tornar um espaço limpo, principalmente o interior de uma casa ou de outro edifício.
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−

Sujidade: sujidade é pó, manchas, gordura ou tudo o que fique sujo. A desarrumação também
é sujidade, assim como qualquer material que saia fora do sítio. Por exemplo, um recipiente
com líquido pode tornar- se sujidade se o líquido verter para onde não deve.

−

As superfícies de limpeza são importantes para combater infeções causadas pelos germes
encontrados no pó.

−

Devem ser adotados métodos de limpeza adequados ao tipo de sujidade que pretendemos
eliminar. Para tal, deve-se utilizar produtos de limpeza adequados a cada situação.

Podemos identificar alguns tipos de sujidade:
−

Sujidade não gordurosa: adere aos objetos ou superfícies, devido às condições ambientais
de um determinado local. É uma sujidade sólida e fácil de eliminar, como por exemplo,
barro, papel, beatas de cigarros, areia, restos de comida.

−

Sujidade gordurosa: provocada por óleos e gorduras difíceis de remover, sendo necessário
utilizar produtos específicos.

−

Sujidade especial: é aquele tipo de sujidade que requer produtos e técnicas específicas para
a sua remoção, como por exemplo, a ferrugem, nódoas, marcas de solas de sapato nos
pavimentos, resíduos de construções ou reparações. Este tipo de sujidade requer a
utilização de produtos químicos específicos para cada caso em particular.

Determinámos que existe sujidade solúvel e não solúvel.

A sujidade solúvel provém de duas fontes:
A. Pigmentar
É aquela que se encontra em partículas sólidas pequenas e
pouco solúveis, e que se fixam pela força ou aderência física,
tais como o pó, a lama, etc. Este tipo de sujidade é removida
por aplicação de força mecânica, exigindo por vezes produtos
húmidos.

B. Proteica
Provém de fluídos biológicos ou secreções de animais. Este
tipo de sujidade coagula com a temperatura e torna-se
insolúvel, como é o exemplo do sangue, suor, ovo, leite. Para
a sua remoção, teremos que utilizar detergentes alcalinos e
processos enzimáticos.
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A sujidade não solúvel provém de três fontes:
A. Gorduras
Estas podem apresentar-se no estado líquido (óleos) ou no estado sólido (gorduras). São compostas
por ácidos gordos e glicerinas.
Diferenciámo-las da seguinte forma:
−

Sujidade de gordura natural: Pode ter origem
vegetal ou animal. É um tipo de sujidade que
pode transformar o sabão num corpo gorduroso,
especialmente devido à combinação dos ácidos
que esta contém com as substâncias alcalinas
(saponificação). Esta sujidade é eliminada pela
ação química de produtos alcalinos e da
temperatura.

−

Graxa Gordurosa Mineral: Óleos obtidos através
da refinação de petróleo, tais como óleos de
motor, lubrificantes, anticongelante. Devem ser
utilizados solventes semelhantes de natureza
química semelhante ou emulsionantes com
detergentes para eliminá-los.

B. Corantes à base de óxidos de ferro:
Existem duas categorias:
−

Sujidade mineral por matéria corante: composta por um conjunto de moléculas fixadas nos
tecidos ou que são absorvidas pela porosidade dos pavimentos, tornando-se mais intensas se
perto de outro tipo de sujidade. A sua remoção é efetuada através da utilização de um
produto químico.

−

Sujidade por corante natural: composta por macromoléculas de diferentes compostos
ligeiramente fixados nas porosidades de têxteis e pavimentos, tais como o vinho, chocolate
ou chá. A sua remoção é efetuada através da utilização de um produto químico.

C. Sais orgânicos:
Geralmente compostos por resíduos de cálcio e de magnésio, são fixados nos têxteis após a
evaporação da água no processo de lavagem. Para a remoção deste tipo de sujidade, é necessário um
novo processo de lavagem com detergentes ácidos.
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Antes da limpeza, devemos ter sempre três aspetos chave em mente:
1. Determinar a natureza do artigo a limpar;
2. Identificar a classe da sujidade;
3. Aplicar o procedimento de limpeza mais apropriado.

1.2 DESINFEÇÃO
É o processo de limpar algo, principalmente com um produto químico, de forma a destruir as bactérias.
A limpeza de superfícies é fundamental no combate a infeções provocadas pelos germes encontrados
no pó.
Devem ser adotados métodos de limpeza adequados ao tipo de sujidade que pretendemos eliminar.
Para tal, devemos recorrer a produtos de limpeza adequados a cada situação.

1.3 TIPOS DE RESÍDUOS E DETRITOS NO PROCESSO DE LIMPEZA

Dependendo da localização do edifício onde se vai realizar a limpeza, poderemos lá encontrar um ou
outro tipo de resíduos.
Os tipos mais comuns são:
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1. Resíduos Sólidos Urbanos: Estes resíduos resultam das várias atividades urbanas e são
geralmente provenientes de domicílios, ofícios, escritórios, etc.

Restos de matéria orgânica da preparação das
refeições.

Papel e cartão: revistas, publicidade, caixas, etc.

Plásticos: recipientes de alimentos e bebidas,
embalagens, sacos, etc.

Vidro: garrafas, recipientes, etc.
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2. Resíduos industriais: resultam de atividades industriais. São frequentemente considerados
como potencialmente perigosos, pelo que são alvo de um controlo rigoroso.
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Lição 2 Materiais das Diferentes Superfícies
A limpeza de cada superfície dependerá das características de cada uma delas.
Veremos abaixo algumas propostas de limpeza de diferentes superfícies em função da sua dureza:

2.1 MATERIAIS DUROS
Quando falamos de materiais duros, referimo-nos àqueles que têm uma grande dureza e resistência.
Geralmente são ligeiramente porosos, o que facilita o processo de limpeza.

Mármore: é um material utilizado tanto em pavimentos como
em paredes. No que toca à limpeza, deparamo-nos com
diversos problemas: Tendem a absorver manchas de gordura
e líquidos de cor, e são vulneráveis a produtos alcalinos e
ácidos.
Para limpar a superfície de mármore é necessário remover o
pó acumulado no chão, e só depois esfregá-lo.

Granito: é um material natural com uma maior durabilidade. É
um material utilizado para a construção de bancadas de
cozinha. É um material poroso. Para limpar o granito, é
necessário primeiro remover o pó acumulado no chão, e só
depois esfregá -lo.

Ardósia: é um material natural composto por argila ou cinza
vulcânica, e caracterizado pela sua resistência e durabilidade.
É um material bastante poroso. Para a limpeza e manutenção
das superfícies feitas com este material é necessário primeiro
eliminar o pó acumulado tanto no material como no chão, e só
depois esfregá-lo.
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2.2 MATERIAIS MOLES
Os materiais moles são geralmente caracterizados pelo seu elevado grau de porosidade, o que
dificulta o processo de limpeza:

Madeira: a madeira e os seus derivados são utilizados no
fabrico de pavimentos, portas, janelas, mobiliário, etc. Os
pavimentos em madeira dura são: parquet e soalho
flutuante. Recomenda-se a limpeza destes pavimentos com
pouca água, utilizando-se a vassoura ou a esfregona
impregnada com um produto especial para este tipo de
pavimento. Recorde-se que a esfregona apenas deve estar
ligeiramente humedecida.

Linóleo: é um tipo de pavimento feito com materiais de
origem vegetal, como o óleo de linhaça, cortiça e resina.
Algumas das suas características são: fácil limpeza e alto
nível de resistência ao desgaste. Para a sua limpeza,
recomendamos um produto com PH neutro adicionado a
água quente.

PVC: pavimento feito em poliuretano vinílico (PVC). Para a
sua limpeza, recomenda-se a utilização de um produto com
PH neutro, misturado em água morna. Antes de passar a
esfregona, recomenda-se a varredura do pó e dos detritos.
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Lição 3 Produtos de Limpeza e Desinfeção
Existe, atualmente, uma vasta gama de produtos para limpeza e desinfeção.
Tipos de produtos:

3.1 LIMPARES
Solventes, sabões, detergentes, champôs, coletor de pó, desinfetantes, desengordurantes, amoníaco,
desinfetantes específicos e, em geral, lixívia e desinfetantes para WC.

Solventes: compostos químicos utilizados na
remoção de produtos aderentes, como é o caso
da tinta. Este tipo de produto é altamente
perigoso.

O uso de sabão de origem vegetal tem vindo a ganhar importância,
pois contribui para uma limpeza amiga do ambiente.

Detergentes: são produtos de limpeza cuja finalidade é a remoção
de sujidade dos tecidos, através da sua dissolução.

Champôs: são produtos de limpeza que têm como principal
característica a produção de espuma. São produtos à base de
emulsionantes e desengordurantes, e destinam-se à remoção de
gorduras, resíduos de comida, óleos e lamas.
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Removedor de pó: é um produto de limpeza concebido para
capturar o pó das superfícies. Este produto é geralmente
impregnado num esfregão, e é muito eficaz em materiais como o
granito, mármore, parquet, etc.

Descongelantes: também são utilizados nas tarefas de limpeza. É
um produto composto por um ácido forte. São utilizados
desinfetantes na remoção de materiais que aderem uns aos outros.
Este tipo de produto é extremamente perigoso.

Degreasers are used to dilute, remove or degrade oils and fats. This
type of products is very dangerous.

Amoníaco: é um produto bastante utilizado na limpeza e
desinfeção. É bastante eficaz na remoção de manchas de gordura
difíceis. É utilizado na limpeza de casas de banho e cozinhas, em
superfícies como azulejos, tornando as superfícies mais brilhantes.
Este tipo de produtos é extremamente perigoso.

Desinfetantes: removem a sujidade e os microrganismos, deixando
as superfícies livres de vírus e bactérias. Alguns exemplos deste
produto são o cloro ou o álcool. Este tipo de produtos é
extremamente perigoso.
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A utilização de Desinfetantes de WC é bastante recomendada. O
uso deste produto por profissionais de limpeza destina-se à
desinfeção de sanitários. Este tipo de produtos é extremamente
perigoso.

A utilização de Lixívia é indicada para a higienização e
branqueamento de superfícies. É utilizada na limpeza de sanitários,
dada a sua grande capacidade de desinfeção. Este tipo de produtos
é extremamente perigoso.

3.2 POLIDORES, DECAPANTES, CRISTALIZADORES, VEDANTES
Produtos geralmente utilizados para adicionar brilho à madeira ou metal:

Decapantes: têm a capacidade de remover camadas antigas ou
preparam as superfícies para tratamento posterior.

Cristalizadores: conferem brilho às superfícies. O resultado final é
semelhante ao de um vidro.

Os Vedantes criam um revestimento que sela os poros dos
pavimentos, para um acabamento brilhante e fácil de limpar. Assim
se evita que as manchas fiquem impregnadas nas diferentes
superfícies.
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3.3 PRODUTOS ESPECÍFICOS: LIMPA VIDROS, LIMPA METAIS

Limpa Vidros: são adequados para limpar superfícies de vidro. O
líquido é diretamente aplicado no vidro e esfregado com um pano.

Limpa Metais: são utilizados em todo o tipo de superfícies de metal,
portas, maçanetas, corrimões, etc. Pretende-se com este produto
evitar a corrosão a que este tipo de material está geralmente exposto.
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RESUMO:
A tabela sumariza a composição dos diferentes produtos indicados para os vários tipos de superfícies:

SOLVENTES

Origem natural ou artificial

Remove tinta, manchas

SABÃO

Ácido gordo e alcalino

Limpeza em geral

DETERGENTE

Surfactantes

Limpeza da roupa e superfícies têxteis

CHAMPÔ

Emulsificantes e
Desengordurantes

Superfícies têxteis, louça, etc.

REMOVEDOR DE PÓ

Solvente, álcool

Limpeza de superfícies a seco

DESENCRUSTRANTE

Ácido clorídrico, ácido
muriático

Eliminação de materiais que aderem a
outros materiais

DESENGORDURANTE

Têm uma formulação
alcalina

Espaços bastante expostos a gorduras,
como por exemplo,
azulejos de cozinha

AMONÍACO

Gás de amónia, Álcool,
Cloro ativo, Bactericida

Grande capacidade de remoção de
manchas difíceis. É eficaz em tecidos

DISINFETANTE

Produtos de descongelação

Utilizar em superfícies a desinfetar

DISINFETANTE WC

Hipoclorito de sódio

Utilizar no interior de sanitários, áreas e
superfícies a desinfetar

LIXÍVIA

Agente branqueador

Superfícies, têxteis e objetos a
desinfetar/branquear.

LIMPA VIDROS

Álcool

Vidro ou superfícies de vidro

LIMPA METAIS

Solventes, abrasivos e
surfactantes

Proteção de superfícies de metal contra
a ferrugem.

DECAPANTE

Desclorados, ácidos

Superfícies que requerem segundo
tratamento

CRISTALIZADORES

Ácido fosfórico

Utilizado para conferir uma aparência
esmaltada às superfícies

VEDANTES

Silicone, poliuretano ou
ácido acrílico

Protege superfícies porosas contra
manchas
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3.4 DESVANTAGENS DE UMA MÁ SELEÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Quando utilizamos um produto que não é adequado à superfície que pretendemos limpar, pode ter
diversas consequências.
Ao utilizar-se produtos errados, podem ocorrer alterações durante a limpeza ou, com o tempo, podem
deteriorar-se gradualmente, com o uso continuado do produto errado. As principais alterações a que
nos referimos são:
−

Fissuras no material: quando utilizamos produtos abrasivos que não são adequados ao tipo
de material, pode provocar fendas ou tornar o material áspero e sem brilho.

−

Alterações na cor da superfície: isto pode ocorrer quando os produtos químicos utilizados
derramam sob superfícies plásticas.
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Lição 4 Tipos de Produtos de Limpeza e Critérios para uma Dosagem Adequada
4.1 TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Água

A água é um solvente da sujidade, mas caso os canos e eletrodomésticos tenham problemas de
acumulação de calcário, a água por si só não será suficiente, sendo necessário recorrer-se a outros
produtos.
Ao dosear, deveremos considerar o tipo de água: mole, média dureza, muito dura.
A dureza da água tem a ver com a concentração de composto mineral numa determinada quantidade
de água, quanto ao teor de sais de magnésio e cálcio que esta contém.

PH

Em determinados processos químicos, é indicado o grau de acidez de uma substância.
Esses produtos com PH mais alcalino serão utilizados para a remoção de gordura, cera, etc. Por outro
lado, produtos com um PH mais ácido serão utilizados para limpar a sujidade que contém elementos
como o cimento, ferrugem, etc.
Cada produto e marca possui um determinado PH pela sua composição química, no entanto,
indicamos o grau de PH de cada tipo de produto, e qual a superfície a tratar:
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−

Produtos neutros [pH 6 a 8]. Consistem em produtos que podem ser utilizados em alguns
tipos de superfícies e em superfícies cristalizadas e brilhantes, tais como o mármore, uma vez
que estes não alteram as propriedades do brilho. Estes podem ser utilizados para uso pessoal,
uma vez que não afetam a pele. Os detergentes com PH neutro são utilizados para limpar
superfícies livres de sujidade ou para uma limpeza mais fácil.

−

Produtos alcalinos [pH 9 ou superior]. Estes produtos têm propriedades desinfetantes e
purificadoras, principalmente se a sujidade contiver pigmentos, proteínas ou gorduras. Nos
casos em que o PH é muito elevado, utiliza-se para drenagem.

−

Produtos ácidos [pH 5 ou inferior]. Estes produtos têm, essencialmente, propriedades
descongelantes, e são ideias para detritos calcários, óxidos, etc. Mas atenção: estes deverão
ser utilizados em superfícies não delicadas, tais como no enxaguamento de máquinas da
louça, limpadores de cítricos.

Sabões:
O sabão é o detergente mais antigo; são principalmente utilizados na limpeza. As diferenças entre eles
são:
−

Sabões naturais: São compostos por uma mistura de gordura animal ou vegetal e de sódio
ou potássio. São fabricados de forma artesanal e têm um impacto reduzido no meio
ambiente. Deve-se ter em conta que estes não são eficazes na água dura, e podem provocar
crostas.

−

Sabões sintéticos: São feitos com substâncias à base de petróleo, têm um baixo custo e
atuam em todos os tipos de água. Este tipo de sabões pode ser facilmente adulterado, assim
como não ser biodegradável.

−

Sabões semissintéticos: São compostos por gordura natural e por uma outra parte
quimicamente modificada. Atuam em todos os tipos de água, são 100% biodegradáveis e
mais eficazes do que os anteriores

38

Detergentes:
Estes produtos têm substâncias com propriedades químicas para dissolver a sujidade ou as impurezas,
ou até mesmo para corroer determinados objetos. Uma parte do detergente adere fortemente à água,
enquanto a outra parte vaza da água para a sujidade. São geralmente biodegradáveis, uma vez que a
água os elimina.
Os detergentes são compostos por:
−

Surfactantes (tensoativos): Estes são responsáveis por separar a sujidade e evitar que esta se
deposite novamente.

Componentes complementares, tais como:
−

Agentes auxiliares: apoiam os surfactantes na sua tarefa.

−

Aditivos: Adicionam surfactantes a perfumes, corantes, conservantes e lixívias, tais como
perboratos.

−

Assistentes de apresentação: regulam a concentração de detergentes, para uma adequada
viscosidade e uma mistura homogénea.

−

Agentes auxiliares: substâncias fluorescentes, por exemplo, que neutralizam a tendência
natural das roupas para ficarem amarelas.

4.2 DOSAGEM
Dois aspetos importantes: a quantidade do produto a utilizar no processo de limpeza, e como aplicar
os produtos.
A quantidade de produto a utilizar na limpeza é indicada no manual de instruções do fabricante.
Nós seguimos fielmente as instruções do fabricante.
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Os dispensadores mais comummente utilizados:

Hidro-limpadores: são um conjunto de máquinas que doseiam
eficazmente tanto os produtos de limpeza como a água a usar. São
máquinas de alta pressão para uma limpeza mais eficaz de grandes
superfícies.

Máquina de espuma: são concebidas para aplicar um produto de
espuma. A sua utilização é indicada na limpeza de cozinhas,
indústrias agroalimentares, hospitais, etc.

Equipamento de pulverização: permite dosear o produto de
limpeza e a água a utilizar na limpeza de superfícies, para uma
melhor desinfeção. A sua utilização resulta numa poupança de
produto e de água.

Dispensadores industriais: estão ligados à rede de abastecimento
de água. O produto selecionado é misturado em água na proporção
desejada.

Dispensadores de sabão e de papel: têm geralmente uma
fechadura que requer uma chave, para evitar que este tipo de
material seja removido.

Ambientador: é geralmente elétrico. Desta forma, garante-se um
doseamento de uma forma controlada e confortável, e poupa-se
produto, havendo descarga apenas quando desejado.
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4.3 DESVANTAGENS DE UMA MÁ SELEÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Quando utilizamos um produto que não é adequado à superfície que pretendemos limpar, isso pode
dar origem a várias consequências.
Ao utilizar-se produtos errados, podem ocorrer alterações durante a limpeza ou, com o tempo, ir
deteriorando gradualmente, com o uso continuado do produto errado. As principais alterações a que
nos referimos são:
−

Fissura no material: quando utilizamos produtos abrasivos que não são adequados ao tipo de
material. Pode originar fendas ou torná-lo áspero e sem brilho.

−

Alterações na cor da superfície: isto pode ocorrer quando os produtos químicos utilizados
derramam sob superfícies plásticas.

−

Perda de brilho: Pode-se utilizar produtos especiais para superfícies delicadas, utilizando-se
algum tipo de cera, de tempos a tempos.
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Lição 5 Embalagem de Produtos
A embalagem dos produtos com que trabalhamos deve atender a um conjunto de requisitos:
−

Devem ser montadas e fechadas de forma que não haja fuga de produto;

−

Os materiais de embalagem e selagem não devem ser danificados pelo conteúdo, nem
estarem suscetíveis à formação de componentes perigosos;

−

A embalagem e os invólucros deverão ser fortes e sólidos, para não se soltarem. Os recipientes
com fechos reutilizáveis devem ser concebidos para serem repetidamente fechados sem que
haja um vazamento do conteúdo;

A utilização de químicos não deverá causar danos à saúde, se feito de forma adequada. Para tal, é
aconselhável conhecer as características das mesmas e a sua utilização adequada.
Todos os recipientes que contenham produtos químicos deverão necessariamente apresentar:
−

Rótulos claramente legíveis afixados numa ou mais superfícies do recipiente que contém a
substância ou mistura, e onde deverá constar o nome da substância química;

−

Os pictogramas de Perigo devem estar claramente destacados na parte inferior, e os contactos
de um ou mais fabricantes devem estar colocados horizontalmente, na posição em que a
embalagem é geralmente colocada. Também deve constar uma ficha de segurança do
produto, para que possamos ter conhecimento das características do produto.

Existem diferentes tipos de perigos derivados de produtos químicos:
−

Propriedades físico-químicas

−

Explosivos

−

Carburantes

O gás que geralmente liberta oxigénio pode causar ou facilitar a combustão de outras substâncias com
uma maior extensão do que o ar.
−

Extremamente inflamável, facilmente inflamável.
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Propriedades toxiológicas

Efeitos específicos na saúde

Muito tóxico

Cancerígeno

Tóxico

Mutagénico

Tóxico nocivo

Tóxico para a reprodução

Corrosivo
Irritativo
Sensibilizante
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Lição 6 Armazenamento dos Produtos de Limpeza
Existem diversos tipos de armazenamentos, consoante o tipo de instalações, os recipientes para os
quais são transferidos os produtos, a perigosidade do produto, etc.
As condições de segurança que o armazenamento de produtos químicos deve respeitar estão sujeitas
a variações, resultado das alterações das normas de segurança específicas aplicáveis.
O primeiro passo para estabelecer o grau de perigosidade do armazenamento é identificar o quão
caros são os produtos químicos armazenados e especificar a quantidade de cada um deles.
O armazenamento conjunto de produtos químicos na mesma embalagem ou na mesma dependência,
sem que sejam adotadas as devidas medidas de segurança, poderá representar um risco elevado de
acidentes graves, principalmente devido às possíveis reações que poderão ocorrer entre os produtos,
o que poderá causar incêndios, explosões, emissão de gases tóxicos, etc.
Apenas podem ser armazenados juntos os produtos químicos pertencentes à mesma classe de
perigosidade, desde que não haja qualquer incompatibilidade entre esses produtos.
As pessoas que mantenham um contacto com produtos químicos deverão usar equipamento de
proteção individual apropriado, com base na avaliação do risco profissional e de acordo com o
estabelecido.

A embalagem dos produtos com que trabalhamos deverá obedecer a um determinado número de
requisitos:
−

Deverão ser concebidas, fabricadas e fechadas de modo a impedir perdas de conteúdo;

−

As embalagens e a selagem não deverão ser danificadas pelo conteúdo ou estarem suscetíveis
à formação de componentes perigosos;

−

Tanto a embalagem como invólucros deverão ser resistentes e sólidos para que não se
descolem.

−

Os recipientes com invólucros reutilizáveis deverão ser projetados para serem fechados
repetidamente, sem que haja vazamento.
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A utilização de produtos químicos não deverá constituir um perigo para a saúde, se for feito de forma
adequada, pelo que é aconselhável conhecer as suas características e a sua correta utilização.
Cada recipiente contendo um produto químico terá necessariamente de incluir:
−

Rótulos claramente legíveis e firmemente afixados numa ou mais superfícies do recipiente
que contém a substância ou mistura, e onde deverá constar o nome da substância química;

−

Os pictogramas de Perigo devem estar claramente destacados na parte inferior, e os contactos
de um ou mais fabricantes devem ser colocados horizontalmente, na posição em que a
embalagem é geralmente colocada, onde deve também constar uma ficha de segurança do
produto, para termos conhecimento das características do produto.

Existem diferentes tipos de perigos derivados de produtos químicos:
−

Propriedades físico-químicas

−

Explosivos

−

Carburantes

O gás que geralmente liberta oxigénio pode causar ou facilitar a combustão de outras substâncias com
uma maior extensão do que o ar.
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Uma tabela de incompatibilidades no armazenamento de produtos químicos desenvolvida pelo
Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional:

LEGENDA

Note que os dois químicos poderão ter o mesmo pictograma e serem igualmente compatíveis!
Exemplo: O ácido acético e a trietilamina são ambos inflamáveis, mas não podem ser armazenados em conjunto porque são ácidos e uma base.
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UNIDADE 2 Riscos para a Saúde e Medidas de Segurança
Lição 1 Riscos Inerentes às Atividades de Limpeza
Os riscos para o pessoal de limpeza são díspares, dependendo da diversidade das tarefas e atividades
que os trabalhadores realizam e dos diferentes perfis que ocupam. Para além das características do
setor, com uma variedade de centros de limpeza, como escritórios, limpezas industriais, centros de
saúde, aeroportos, hotéis, etc., e com a formação de pessoal e as características do espaço, deve
prestar-se especial atenção à maior incidência de doenças ocupacionais neste setor, dada a exposição
a vários agentes químicos e atividades que requerem esforço físico.

Princípios Gerais da Prevenção de Riscos:
1. Evitar riscos
2. Avaliar o inevitável
3. Combatê-los na sua origem
4. Adaptá-los às pessoas
5. Ter em conta a evolução técnica
6. Substituir o que é perigoso
7. Prevenção mais abrangente
8. Adotar medidas que coloquem a segurança coletiva à frente da individual
9. Dar formação aos trabalhadores

Os trabalhadores da área da limpeza estão expostos a muitos riscos:
Lesões mais comuns:
−

Feridas

−

Golpes provocados pelo manuseamento de carrinhos, aspiradores, prensas rotativas ou
outros objetos.

Fraturas:
− Deixar cair uam máquina ou objeto nos pés ou braços;
−

Furos e cortes;

−

Ao manusear sacos de lixo e objetos cortantes;

−

Lesões musculoesqueléticas;

−

Problemas e dores nas costas e nas extremidades.
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Causas:
− Física. Grandes esforços e sobrecarga física.
−

Psicossocial. Stress.

−

Relacionado com a pessoa. Sexo, idade, estilo de vida.

−

Relacionado com a organização. Não existe formação relacionada com o ritmo intenso de
trabalho.

De seguida, iremos delinear os riscos a que estamos expostos e as medidas preventivas a serem
tomadas para os evitar.

1.1 POSTURA NO MANUSEAMENTO DE CARGAS NO TRABALHO
O manuseamento envolve esforço humano, tanto direto (levantar, posicionar), como indireto
(pressão, tração, deslocamento), o que poderá causar desconforto e lesão devido a:
−

Manuseamento de contentores e sacos do lixo.

−

Transporte de máquinas: aspiradores, máquinas rotativas

−

Utensílios de trabalho

−

Movimentação de móveis e objetos

Devemos ter em conta um conjunto de medidas preventivas:
−

Mantenha as costas retas, dobre os joelhos e trabalhe as pernas.

−

Mantenha os pés ligeiramente afastados.

−

Segure na carga firmemente com as duas mãos.

−

Segure na carga com os braços estendidos para baixo, o mais próximo possível do corpo.

−

Evite girar o corpo durante o levantamento, transporte e carregamento, usando os pés para
se movimentar.

−

Ao movimentar a carga, esta não deverá interferir com o campo visual.

−

Riscos elétricos
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1.2 RISCOS ELÉTRICOS
Acidentes por motivo de choque elétrico não são muito comuns na indústria da limpeza, mas as suas
consequências são muito sérias.
Verifique o estado dos equipamentos elétricos e/ou instalações, e as condições em que estes são
utilizados:
−

Condições das instalações: instalações húmidas, instalações com superfícies condutoras.

−

Condições da atividade: possível presença de atmosferas combustíveis ou explosivas,
atmosferas agressivas (poluição, temperaturas extremas, corrosão, etc.)

−

Condições ambientais: instalações no interior ou exterior, altitude, surtos ou outras
perturbações na distribuição de alimentos, etc.

Este tipo de acidentes ocorre quando se toca em cabos de ligação de equipamentos ou em fios de
extensão com danos no isolamento ou com isolamento deficiente decorrentes de uma ou mais das
seguintes causas:
−

Puxar o cabo para desligar o equipamento.

−

Passar com máquinas por cima de cabos e de fios de extensão

−

Sobrecarregar tomadas ou fichas, ao ligá-las a equipamentos com uma potência superior à
que conseguem suportar.

Devemos ter em conta determinadas medidas preventivas:
−

Nunca toque em interruptores, tomadas elétricas ou aparelhos elétricos com as mãos
molhadas.

−

Antes de limpar aparelhos elétricos, certifique-se de que estão desligados da tomada.

−

Quando for necessário usar vários cabos de extensão ou tomadas, verifique primeiro se estes
conseguem suportar a potência dos equipamentos a eles ligados.

−

Tenha cuidado para não passar máquinas de limpeza por cima de cabos. Ao desligar um
equipamento da tomada, não puxe o cabo, remova a ficha.
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1.3 QUEDAS AO MESMO NÍVEL OU EM DIFERENTES NÍVEIS
As quedas são uma das principais causas de acidente no trabalho. Estão geralmente associadas a uma
iluminação insuficiente, cargas pesadas ou à presença de obstáculos que impedem a mobilidade na
área de trabalho.
No caso das escadas, é necessário ter especial precaução ao subir ou ao descer escadas, e nenhum
obstáculo deve ser deixado na área, impedindo a passagem. Quanto aos escadotes, estes deverão ser
verificados antes de serem usados (não ter degraus deformados, não utilizar calçado escorregadio,
plataforma de suporte segura, etc.)

As principais causas de acidentes com escadotes são:
−

Escadas deslizantes com um suporte frágil, piso inclinado, vento, etc.

−

Perda de equilíbrio por escorregadela ou gestos bruscos ao manusear cargas pesadas ou
ferramentas.

−

Colapso de partes da escadaria (corrente de segurança, degraus)

Medidas Preventivas
Quedas ao mesmo nível:
−

Limpe e seque o chão rapidamente. Use calçado adequado.

−

Use sinais de alerta.

−

Ilumine corredores e zonas de passagem. Não deixe cabos em locais de trânsito

−

Esteja atento às irregularidades do solo.

Quedas a nível diferente:
−

Não improvise escadas. Objetos instáveis, tais como caixas ou recipientes nunca deverão ser
utilizados para realizar trabalho de elevada altitude.

−

Assegure-se de que o escadote está em boas condições.

−

Assegure-se de que piso está nas melhores condições.
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−

Não balance ao subir.

−

Evite ter pressa em descer ou subir escadas e saltando vários degraus de cada vez.

−

Assegure-se de que a escada está corretamente alcatifada.

−

Em todo o caso, em dias de vento ou de condições climatéricas adversas (chuva forte, neve),
não devem ser realizados trabalhos no exterior.

−

O escadote não deve ser utilizado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Não suba para
além dos três últimos degraus a contar de cima.
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1.4 GOLPES, CORTES E BLOQUEIOS

Os golpes são uma das principais causas de acidentes relacionados com trabalho, e são muitas vezes
decorrentes de falta de organização. Deve ser dada importância à organização na limpeza, para um
trabalho mais eficiente, devendo-se para isso dedicar o tempo necessário para a limpeza e arrumação
das ferramentas e para a execução das tarefas.
Para evitar bloqueios, teremos de ser especialmente cuidadosos na escolha da roupa, evitando usar
roupas largas, anéis, pulseiras, correntes, etc. Deve-se sempre manter as superfícies livres de objetos.
Ao efetuar a limpeza das máquinas, assegure-se de que esta não está em funcionamento e que está
desligada na tomada. É extremamente importante que as máquinas estejam sempre posicionadas à
nossa frente durante a limpeza, para as conseguirmos segurar corretamente.
−

Antes de utilizar um utensílio, verifique se existem danos. Em caso afirmativo, informe o seu
supervisor. Nas superfícies com bordas ou partes afiadas devemos utilizar luvas de proteção.

−

Caso tenha que recolher material cortante, como vidro partido, utilize a vassoura e a pá, nunca
o faça com as suas mãos; caso se trate de objetos grandes, utilize luvas adequadas para não
correr o risco de se cortar.

−

Aconselha-se a existência de contentores rígidos para depositar restos de vidro partidos ou
objetos afiados ou cortantes.

52

1.5 RISCOS PROVOCADOS PELO USO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA
Aqui encontram-se os mais comuns:

Esfregões e
escovas

Extensões excessivas, posturas forçadas, movimentos repetitivos.
Escorregadelas e tropeções durante a limpeza húmida com esfregão.
Inalação de pó ao varrer o chão.

Baldes

Escorregar e tropeçar. Manuseamento manual de cargas pesadas.

Escadas e degraus

Extensões e quedas excessivas em altura.

Panos e edredons

Extensões excessivas, posturas forçadas, movimentos repetitivos.
Inalação de pó durante a limpeza.

Tanques e
máquinas de
polimento disco
giratórios

Extensões excessivas, movimentos repetitivos, grandes esforços.
Vibrações. Piso escorregadio, quando efetuada limpeza húmida.
Tropeçar em cabos puxados pelo chão. O manuseamento do
equipamento pode ser pesado e difícil de transportar de um lugar para
outro. Descargas elétricas.

Aspiradores

Posturas forçadas, tarefas de empurrar e arrastar. Movimentos
repetitivos. Tropeçar em cabos puxados pelo chão. Inalação de pó ao
aspirar. Descargas elétricas.

Equipamentos de
limpeza a vapor

Posturas forçadas, movimentos repetitivos. Tropeçar em cabos puxados
pelo chão. Queimaduras causadas por vapor. Descargas elétricas.

Um dos riscos associados ao pessoal de limpeza é distúrbios musculoesqueléticos. Uma grande
percentagem do trabalho de limpeza é feita manualmente, ou seja, sem o auxílio de equipamentos
motorizados. Isto envolve alongamentos, movimentos repetitivos, posturas desconfortáveis e esforço
físico excessivo, o que contribui para o surgimento de distúrbios musculoesqueléticos:
−

Sintomas como comichão e dormência, dor e desconforto, espasmos musculares, inflamação
e desconforto.

−

Aumento das baixas médicas por doença.

−

Uso inadequado de utensílios que impedem o movimento e que pode provocar doenças.

−

Recusa em realizar certas tarefas.
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Lição 2 Riscos para a Saúde Decorrentes do Manuseamento de Produtos de
Limpeza

Inalação
de
produtos
tóxicos

Riscos
para a
Saúde
Incêndio
e
Explosão

Contacto
direto
com
produtos

Estes produtos poderão ser tóxicos, corrosivos, irritantes ou inflamáveis, portanto, os riscos
associados à sua utilização são:
1. Contacto Direto com o Produto: produtos de limpeza irritantes ou corrosivos podem causar
irritação ou queimaduras na pele ou olhos.
2. Inalação de Produtos Tóxicos: Produtos que poderão libertar vapores ou gases irritantes que
poluem o ambiente de trabalho. Esses vapores podem advir de uma mistura de produtos de
limpeza. Esses gases danificam as mucosas e o sistema respiratório.
3. Ingestão de produtos Tóxicos: ocorre quando ingerido pela boca. Apesar de não ser um dos riscos
mais comuns, os efeitos podem ser bastante prejudiciais para a saúde.
4. Incêndio e Explosão: Estes efeitos podem ocorrer quando produtos inflamáveis ou combustíveis
são utilizados perto de fontes de calor, ou quando são pulverizados nas chamas.

A fase em que há maior perigosidade é quando os produtos são transferidos de uma embalagem para
outra, uma vez que, quando não são tomadas as devidas precauções, isto pode facilitar o contacto
direto, inalação e risco de incêndio.
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Segue-se uma tabela com os produtos mais utilizados e os seus efeitos no corpo humano:

SOLVENTE

A inalação é a forma mais usual de intoxicação, apesar de
também poder ocorrer pelas vias digestivas e pela pele. Poderá
causar sintomas, tais como visão turva, distúrbios da linguagem,
dores de cabeça, dor abdominal…

SABÃO

Tem poucos efeitos tóxicos. Se ingerido, poderá provocar
náuseas, vómito e diarreia num espaço de minutos. Se houve
contacto com os olhos, poderá causar lesões oculares e
conjuntivites ligeiras.

DETERGENTE

Poderão ocorrer sérios danos respiratórios após a ingestão e
inalação. Poderão causar lesões cáusticas.

SUBSTÂNCIAS CAUSTICAS E
CORROSIVAS

Fazem parte do envenenamento por substâncias perigosas.

LIXÍVIA

Caso seja ingerida, causa dores no esófago.

AMONÍACO

A inalação é uma das principais vias de exposição. Poderá causar
tosse e falta de ar. A sua ingestão poderá causar lesões
corrosivas na boca, garganta e estômago. O contacto com os
olhos causa irritação.

LIMPA METAIS

Pode causar lesões corrosivas e futuros danos renais e
hipocalcemia.
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2.1 RISCOS PARA A SAÚDE – PICTOGRAMA DE PERIGO
Risco para a Saúde

Chama

Ponto de Exclamação

−

Carcinógeno

−

Inflamáveis

−

Irritante (pele e olhos)

−

Mutagenicidade

−

Pirofóricos

−

Sensibilizante cutâneo

−

Toxicidade reprodutiva

−

Auto aquecimento

−

Toxicidade aguda

−

Sensibilizante respiratório

−

Emite gás inflamável

−

Efeitos narcóticos

−

Toxicidade para órgãos-alvo

−

Auto reativo

−

Trato respiratório irritante

−

Toxicidade por aspiração

−

Peróxidos orgânicos

−

Perigoso para a camada de
ozono (não obrigatório)

Cilindro de Gás

−

Gases sob pressão

Corrosão

−

Corrosão da

−

Explosivos

pele/queimadura

−

Autorreativos

−

Lesões oculares

−

Peróxidos orgânicos

−

Corrosivo para metais

Chama sobre Círculo

−

Oxidantes

Explosão de Bomba

Ambiente
(não obrigatório)

−

Toxicidade aquática

Caveira e Esqueletos

−

Toxicidade aguda (fatal ou
tóxica)
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Um pictograma de perigo contém um símbolo, cor e elementos gráficos que transmitem informação
específica sobre os perigos de um produto em particular. Os pictogramas de perigo têm como objetivo
informar e alertar sobre os perigos associados às substâncias e misturas que compõem cada produto.
Esta é uma versão simplificada da tabela do sistema mundial harmonizado de classificação e
rotulagem de produtos químicos:

PERIGOS FÍSICOS E QUÍMICOS
Explosivos

Inflamável

Classificação: explosivo instável, explosivo, risco de
explosão em massa, explosivo, sério risco de projeção,
explosivo, risco de incêndio, onda de explosão ou projeção.
Cuidado: Mantenha-o afastado de fontes de calor, das
faíscas ou superfícies quentes. Não fumar. Use luvas,
vestuário, óculos de proteção e máscara de proteção. Use
equipamento de proteção pessoal obrigatório. Risco de
explosão, em caso de incêndio.
Classificação: gás altamente inflamável, gás inflamável,
aerossol altamente inflamável, aerossol inflamável, líquido
e vapores.

Gás sob
pressão

Cuidado: Não pulverizar sobre chama aberta ou outras
fontes de ignição. Mantenha-o afastado de fontes de calor,
faíscas, chama aberta, superfícies quentes. Não fumar.
Mantenha o recipiente bem fechado. Manter em local
fresco. Proteger dos raios solares.
Classificação: contém gás sob pressão; perigo de explosão,
em caso de aquecimento. Contém gases frios: pode
provocar queimaduras ou lesões criogénicas.

Corrosivo

Cuidado: Proteger dos raios solares. Usar luvas, óculos de
proteção, máscara que isole do frio. Consulte
imediatamente um médico.
Classificação: Poderá ser corrosivo para metais. Causa
queimaduras severas na pele e danos oculares severos.
Cuidado: Não respirar as poeiras, fumo, gás, névoa,
vapores e pulverizações. Lave abundantemente após o
manuseamento. Use luvas, vestuário, óculos de proteção e
mascara de proteção. Guardar em espaço fechado à chave
– Manter no recipiente original.
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Oxidante

Classificação: poderá causar ou acentuar um incêndio;
oxidante.
Cuidado: Mantenha distante de fontes de calor, faíscas,
chamas acesas ou superfícies quentes. Não fumar. Use
luvas, óculos protetores, máscara. Lave imediatamente o
vestuário contaminado e a pele com água abundante,
antes de retirar o vestuário.

PERIGO PARA A SAÚDE
Toxicidade
aguda

Perigo para a
saúde

Classificação: É fatal se ingerido. Letal quando em
contacto com a pele. Tóxico se inalado.
Cuidado: Lavar abundantemente após o manuseamento.
Não beba ou fume durante o seu uso. Em caso de ingestão,
contacte imediatamente um centro de informação em
toxicologia ou um médico. Lave a boca. Armazene num
contentor selado. Evitar contacto com os olhos, pele ou
vestuário. Use luvas, vestuário, óculos de proteção e
máscara de proteção. Em caso de contacto com a pele,
lave cuidadosamente com bastante sabão e água. Remova
todas as partes contaminadas. Lave as partes
contaminadas antes de as reusar. Não inale pó, fumo, gás,
névoa, vapores e pulverizações. Use apenas em espaço
aberto, numa área bem ventilada. Use equipamento de
proteção respiratória. Em caso de inalação, transporte a
vítima para uma zona exterior e mantenha-a numa posição
confortável para respirar. Guardar em espaço fechado e
trancado.
Classificação: Poderá irritar as vias respiratórias. Pode
causar sonolência ou vertigem. Poderá causar reação
alérgica na pele. Causa severa irritação ocular. Causa
irritação na pele. Nocivo se ingerido. Nocivo se em
contacto com a pele. Nocivo se inalado. Prejudicial à saúde
pública e ao ambiente através destruição do ozono
estratosférico.
Cuidado: Evite respirar pó, fumo, gás, névoa, vapores e
pulverizações. Use apenas no exterior e numa área bem
ventilada. Em caso de inalação, transporte a vítima para
uma zona exterior e mantenha-a numa posição confortável
para respirar. Em caso de ingestão, contacte
imediatamente um centro de informação em toxicologia
ou um médico, em caso de desconforto. Use luvas,
vestuário, óculos de proteção e máscara de proteção. Em
caso de contacto com a pele, lave cuidadosamente com
bastante sabão e água. Em caso de contacto com os olhos,
lave cuidadosamente com água durante vários minutos.
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Risco grave
para a saúde

Corrosivo

Retire as lentes de contacto, se for o caso. Continue a lavar.
Não coma, beba ou fume durante a utilização.
Classificação: Pode irritar as vias respiratórias. Pode causar
sonolência ou vertigem. Pode causar reação alérgica na
pele. Causa irritação ocular grave. Causa irritação na pele.
Nocivo se ingerido. Nocivo quando em contacto com a
pele. Nocivo se inalado. Nocivo para a saúde pública e para
o meio ambiente, através da destruição do ozono
estratosférico.
Cuidado: Ingerido e penetrado nas vias respiratórias.
Nocivo para determinados órgãos\ 10s. Suspeito de afetar
a fertilidade ou o feto. Pode causar cancro. Suspeito de
causar cancro. Suspeito de causar efeitos genéticos. Pode
causar sintomas de alergia ou de asma, ou dificuldades
respiratórias, caso seja inalado. Em caso de ingestão,
contacte imediatamente um centro de informação em
toxicologia ou um médico.
Não provocar o vómito. Guardar produto em local fechado
à chave. Não respirar pó, fumo, gás, névoa, vapores e
pulverizações.
Lavar
cuidadosamente
após
manuseamento. Não comer, beber ou fumar durante a
utilização. Consultar um médico em caso de desconforto.
Em caso de exposição, contacte imediatamente um centro
de informação toxicológica ou um médico. Solicitar
instruções especiais antes da utilização. Não manusear a
substância antes de ter lido e compreendido todas as
instruções de segurança. Utilizar equipamento de proteção
pessoal obrigatório. Em caso de exposição manifesta ou de
suspeita de exposição, consultar um médico. Evitar inalar
pó, fumo, gás, névoa, vapores e pulverizações. No caso de
a ventilação ser insuficiente, usar equipamento de
proteção respiratória. Em caso de inalação, se for difícil
respirar, transporte a vítima para uma zona exterior e
mantenha-a numa posição confortável para respirar.
Classificação: Causa queimaduras severas na pele e danos
oculares
Cuidado: Não respirar pó, fumo, gás, névoa, vapores e
pulverizações.
Lavar
abundantemente
após
o
manuseamento. Use luvas, vestuário, óculos de proteção,
máscara de proteção. Guardar em local fechado com
fechadura. Apenas armazenar no recipiente original.
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PERIGO PARA O AMBIENTE
Perigo para o
meio
ambiente

Classificação: Se libertado no ambiente aquático e não
aquático, podem ocorrer danos no ecossistema, devido a
uma alteração do equilíbrio natural, imediatamente ou
posteriormente. Certas substâncias ou produtos
transformados podem alterar vários segmentos em
simultâneo.
Cuidado: Dependendo do potencial perigo, não os deixar
chegar à drenagem, não deixar cair no chão ou no
ambiente. Observar as prescrições especiais sobre
eliminação de resíduos.
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2.2 FORMAS DE ATUAÇÃO EM CASO DE TOXICIDADE:

MUITO IMPORTANTE!
Como atuar em caso de possível toxicidade

O procolo de atuação em caso de emergência é o seguinte:
−

Proteger: Antes de tomar medidas, devemos certificar-nos que todos estão em
segurança. Em caso de toxicidade por produtos de limpeza, devemo-nos assegurar de
que estamos afastados do produto em questão, para que este não nos seja prejudicial.

−

Alertar: Devemos sempre alertar os serviços de saúde acerca do acidente. Será
bastante útil dar informações sobre o produto que causou o envenenamento e os
efeitos na pessoa ferida.

−

Socorrer: Assim que tivermos protegido e alertado, devemos de seguida socorrer a
vítima do acidente, controlando os seus sinais vitais.
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Lição 3 Interpretação da Rotulagem - Recomendações
Para prevenir potenciais riscos de origem química, devemos ter em mente uma série de
recomendações:
−

Sempre que se utiliza um produto químico, e sempre que possível, deveremos utilizá-lo em
espaços ventilados. O trabalhador deve também ser responsável pela utilização que dá ao
produto e pelas quantidades que necessita para a limpeza.

−

Sempre que assim seja requerido, dadas as características do produto, não nos devemos
esquecer de usar os EPI: óculos de proteção, luvas, máscara facial, etc.

Nunca nos devemos esquecer de ler as recomendações nos rótulos dos produtos ou em remédios
caseiros que possam causar danos irreparáveis. Apresentamos aqui algumas recomendações básicas
para produtos de limpeza:
Manter a quantidade armazenada a um nível mínimo.
−

Considerar as características dos produtos que constituem um perigo e as suas
incompatibilidades.

−

Agrupar os produtos com características semelhantes e separar os incompatíveis.

−

Todos os produtos devem ser rotulados.

−

Mantenha um registo de todos os produtos armazenados.

−

Utilizar armários de segurança.
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Todos os recipientes que contenham um produto químico devem ter um rótulo correspondente, onde
devem constar as seguintes informações:

Nome da substância ou preparação.
Nome, morada e telefone de contacto do fabricante ou importador.
Símbolos e indicações de perigo para destacar os principais riscos.
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Lição 4 Identificação e Uso de Equipamentos de Proteção Individual
Os Equipamentos de Proteção Individual que podem ser necessários nas atividades de limpeza pública
são:

Protetores de
cabeça

Capacetes de segurança, se exigido pelo
local de trabalho. Protetores de cabeça
(chapéus, bonés, barretes, etc., malhas,
tecidos revestidos, etc.) para todas as
tarefas realizadas ao ar livre, em dias de sol.

Protetores
auriculares

Podem ser de vários tipos, e devem ser
utilizados pelos trabalhadores do setor que
executam tarefas em áreas com altos níveis
de ruídos.

Protetores faciais e
oculares

Óculos e painéis (viseiras) a serem usados
em atividades em que há o risco de projeção
de partículas.

Protetores do trato
respiratório

Deverá ser escolhido o tipo mais apropriado,
consoante o produto a usar: se para
trabalhar com produtos químicos ou para
proteger contra áreas com pó.

Protetores de mãos
e braços

Em praticamente todas as atividades deste
setor é necessário usar luvas de proteção e
cortes e, em alguns casos, para proteger
contra produtos químicos.

Calçado de
segurança ou de
proteção

Com sola antiderrapante, quando se
trabalha em zonas molhadas, e com biqueira
reforçada, em caso de risco de queda de
objetos que possam causar danos físicos.
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Protetores da pele

Cremes protetores a utilizar na execução de
tarefas ao ar livre e em dias de sol.

Protetores
corporais completos

Equipamentos de proteção e cintos contra
quedas em altura: para manter o
colaborador em contacto durante a tarefa
de limpeza.
Deve ser usado vestuário de sinalização
(pulseiras, luvas) (refletoras e
fluorescentes) para melhorar a visualização,
quando há um risco de tropeçar.
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UNIDADE 3 Realizar a Limpeza de Pavimentos, Paredes e Tetos em
Edifícios e Instalações
Lição 1 Desenvolvimento de Procedimentos de Limpeza
1.1 ATIVIDADES DE LIMPEZA SEQUENCIAIS ADAPTADAS A CADA TÉCNICA
O primeiro passo para realizar tarefas de limpeza de forma eficiente é planear as atividades. São
propostas as seguintes etapas:

1º: É necessário identificar as necessidades de limpeza do
edifício ou instalações. Para além disso, é necessário solicitar as
informações necessárias às pessoas responsáveis.

2º: É necessário avaliar as necessidades de limpeza das
divisões.

3º: Estipular o tempo necessário para a limpeza do espaço.

4º: Decidir que utensílios, produtos e técnicas utilizar em cada
seção, dependendo da superfície a limpar.

A pessoa responsável deverá ser informada de todas as inconsistências detetadas entre o
planeamento e a execução.

66

1.2 DIFERENTES TÉCNICAS DE LIMPEZA

VARREDURA
A varredura é muito importante; a técnica permite a remoção do pó
acumulado no pavimento de forma mais eficiente.
Aconselha-se começar a varrer a partir das áreas mais afastadas da
entrada, para continuar o percurso até à porta de saída.
Deve-se varrer diariamente em todas as secções, mas se se tratar de
um espaço exterior, a limpeza pode ser mais espaçada no tempo.
Os pavimentos devem ser limpos antes da limpeza do restante
mobiliário, caso contrário, o pó voltará a assentar no mobiliário.

VARREDURA MOLHADA
Para tal é utilizada uma esfregona embedida num líquido especial para
esfregonas, ou poderá ser utilizado um dispensador de água.
É normalmente utilizada em pavimentos que foram cristalizados, nos
quais é essencial mantê-lo sem pó.
O mais importante da varredura molhada é que nos permite uma
limpeza fácil debaixo do mobiliário. Isto permite-nos poupar muito
tempo, uma vez que não temos de mover o mobiliário.

ASPIRAÇÃO
A aspiração pode sustituir a varredura, uma vez que ambos têm o
mesmo propósito: remover o pó das superficies.
Não levanta o pó do chão.
Pode ser utilizado em qualquer superfície, uma vez que não danifica os
diferentes tipos de materiais.
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ESCOVAR
Escovar é a técnica mais comum para remover manchas no pavimento,
removendo também o pó que que não foi removido com a varredura.
É necessário saber de que material é o pavimento, pois isso irá
determinar qual o produto a usar.
No caso do mármore e granito, recomenda-se um produto para

pavimentos delicados. Não deverá ser usada lixivia neste material, pois
remove o seu brilho.
O Parquet e pavimento em madeira requerem mais cuidados, pelo que
se deve evitar usar demasiada água na limpeza, recomendando-se o
uso da esfregona.
Deve-se esfregar diariamente, especialmente nas áreas que requerem
uma maior higiene, como casas de banho e cozinhas.
Os azulejos serão limpos borrifando as superfícies, depois enxaguando
o produto de limpeza com um pano. Deve-se começar pelas áreas mais
elevadas e terminar nas mais baixas.

REMOÇÃO DO PÓ
Refere-se à remoção do pó que está depositado nas paredes ou tetos e
no mobiliário.
Para a limpeza do pó devemos usar um espanador, caso a área não seja
grande, ou com um aspirador.
No caso dos tetos, deve-se ter um cuidado redobrado, especialmente
nos cantos.
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Lição 2 Acondicionamento dos Espaços de Trabalho
Cada espaço de trabalho tem características especiais, que se podem traduzir numa maior ou menor
dificuldade no processo de limpeza.

2.1 PREPARAÇÃO

O primeiro passo é remover todos os objetos e mobiliário que constituem um
obstáculo ao nosso trabalho das áreas a limpar. Este passo também evita
acidentes causados por colisão.

De seguida, devemos levar todos os utensílios, produtos de limpeza e
equipamentos necessários para essa área, para proceder à limpeza, colocandoos numa área de fácil acesso, mas nunca numa zona de passagem.

A área já pode ser limpa.
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Os produtos e os materiais devem ser armazenados
num local organizado para o efeito.

Manutenção da
ordem, três aspetos
fundamentais:

A organização das instalações é igualmente
importante, uma vez que determinará a rapidez
com que trabalhamos. Apesar de o pessoal de
limpeza deixar, geralmente, o seu equipamento,
poderemos por vezes verificar que esse não é o
caso. É aconselhável não movimentar objetos
pelos quais podemos ser responsabilizados.

No desenvolvimento de tarefas de limpezaquando
há pessoas no local de trabalho (em trânsito)
deverá considerar-se qual a melhor hora para
realizar essas tarefas. Contudo, quando assim não
for possível, as auxiliares de limpeza deverão
efetuar as suas tarefas quando há um menor fluxo
de clientes ou quando há menos empregados no
centro.

Por vezes não é possível evitar a presença de pessoas no espaço a limpar.
Nesses casos:
−

Os trabalhadores serão solicitados, dentro das possibilidades, a mudar de localização
durante o tempo necessário para efetuar a limpeza.

−

Será necessário avaliar quais os produtos mais ou menos adequados, de forma a evitar a
emissão de cheiros fortes e de toxicidade.

−

Deveremos evitar a utilização de máquinas de limpeza ruidosas que perturbarão as pessoas
presentes.

−

Caso as pessoas que estão na área de trabalho sejam crianças, deve-se ter ainda mais
cuidado com o grau de risco que poderá estar envolvido, devendo-se avisar os menores para
se manterem alerta.
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2.2 TÉCNICAS DE VERIFICAÇÃO DAS TAREFAS DE LIMPEZA
A fim de verificar se as tarefas atribuídas foram concluídas com sucesso, deverá realizar -se uma
verificação do trabalho. Para tal, serão verificados aspetos como o pó, as marcas de dedos, manchas
no vidro, detritos no pavimento, portas, mobiliário, superfícies, etc.

2.3 ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO
O plano de trabalho é um documento que especifica todas as ações a realizar no local de trabalho,
abrangendo todas as necessidades de limpeza das instalações e estabelecimentos.
Na sua preparação devem ser tidos em conta os seguintes aspetos:
−

Tempo despendido em cada atividade.

−

Atividade realizada nas instalações.

−

Dimensões da área a higienizar.

−

Utensílios ou máquinas a utilizar.

−

Programar a melhor altura para realizar a atividade.

−

Áreas de maior utilização e, portanto, de maior necessidade de limpeza.

O plano de trabalho é um instrumento útil, pois se o seguirmos ao pormenor, e se este for bem
elaborado, realizaremos o nosso trabalho da forma que nos é exigida.

2.4 INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DAS INSTRUÇÕES RECEBIDAS
Estas regras estão relacionadas com uma série de instruções que o empregado receberá do seu
empregador, sobre como, quando e o que limpar.
Estas instruções podem ser recebidas de duas formas diferentes:
−

No início da relação laboral.

−

Durante a relação laboral. Uma vez iniciada a relação laboral, as instruções podem ser
diferentes das inicialmente dadas, por diferentes circunstâncias.
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Lição 3 Manuseamento e Manutenção dos Utensílios de Limpeza
Conhecimento sobre os procedimentos e regras do centro de trabalho.
O objetivo do desenvolvimento de procedimentos na área da limpeza é o de assegurar uma
uniformização no desempenho dos diferentes operadores, os quais poderão exercer a sua atividade
nas mesmas instalações. Todos os empregados devem conhecer os procedimentos e as regras.
É importante saber quais os utensílios de limpeza mais adequados para as diferentes superfícies, para
se obter os melhores resultados, e mantê-los num correto estado de conservação.

3.1 IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS, PAREDES E TETOS
Mopas de parquet
O revestimento é a parte que fica em contacto com o pavimento, que
ajudará a remover pó e resíduos sólidos instalados no chão.

Mopa regular
Um instrument constituído por um feixe de cordões grossos soltos ou
uma esponja ligada a uma pega, usada para esfregar o chão e outras
superfícies.

Panos
Os panos de limpeza são utilizados para remover pó das superfícies.

Carrinho de limpeza
Este é um meio de transporte dos utensílios.
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Esfregão
O esfregão é uma ferramenta indispensável para a limpeza de chãos.
Pode ser feito de diferentes materiais, incluindo o algodão ou materiais
sintéticos, como as microfibras.

Balde
São utilizados para misturar produtos de limpeza com água.

Escova
Esta é uma ferramenta bastante útil para as tarefas domésticas, pois
permite recolher o pó e resíduos de pavimentos, agrupando-os num
local para posterior recolha.

3.2 UTILIZAÇÃO DOS DIFERENTES UTENSÍLIOS DE LIMPEZA
É essencial ter em conta os materiais com que as superfícies são fabricadas, para evitar danificá-las.
Quanto à esfregona, há vários modelos indicados para a limpeza das diferentes superfícies. Por
exemplo, se o pavimento a limpar é em parquet, soalho, porcelana ou grés, recomenda -se a esfregona
em microfibras, uma vez que é mais absorvente. Para pavimentos de terraço ou mármore as
esfregonas em algodão são as mais adequadas.
Também há uma grande variedade de escovas, dependendo do uso a dar. Algumas escovas têm
filamentos longos e duros, sendo ideais para superfícies exteriores, enquanto outras têm filamentos
mais curtos e são indicadas para superfícies delicadas.
A utilização de esfregões não é geralmente indicada em superfícies como o vidro e a madeira. São
muito úteis na remoção de detritos aderentes às superfícies.
Os panos podem ser utilizados para remover pó das superfícies, podendo estes ser em algodão
ou poliéster.
As esfregonas podem ser utilizadas em pavimentos onde não é recomendado o uso de água.
Por exemplo, em parquet e soalho.

73

3.3 PROCEDIMENTO DE CONSERVAÇÃO DE UTENSÍLIOS
Para se prolongar a vida dos utensílios de limpeza, é necessário ter em consideração a conservação
dos mesmos.

Todos os utensílios utilizados na tarefa de limpeza ficam sujos e gastos com o seu uso contínuo. Para
uma melhor conservação desses utensílios, propõem-se as seguintes diretrizes:

Assim que os sanitários e lavatórios estiverem concluídos, deverá limpar-se e secar-se os utensílios.
−

Não é recomendado o armazenamento se os utensílios estiverem húmidos, pois ficarão
impregnados de um cheiro desagradável.

−

Os utensílios de limpeza deverão ser armazenados num local seguro, longe de áreas
húmidas.

−

Estes não deverão ser usados para outros propósitos que não aos que se destinam.
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Lição 4 Eletrodomésticos Utilitários – Aspiradores de Fácil Utilização

Os aspiradores são aparelhos de bastante utilidade nos edifícios e instalações onde trabalhamos. Os
aspiradores não industriais, destinados à limpeza de áreas mais pequenas, têm diferentes bocais
adequados à utilização em diferentes superfícies
A principal vantagem dos aspiradores é que o pó é absorvido e não suspenso, como acontece na
varredura tradicional.
Os aspiradores industriais, utilizados em instalações e estabelecimentos maiores, têm a vantagem de
ter uma maior capacidade de sucção e a capacidade de aspirar líquidos e sólidos.

Os aspiradores estão indicados para os seguintes usos:
−

Limpeza do solo.

−

Limpeza de paredes e tetos

−

Limpeza de cantos e recantos
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Os aspiradores são compostos por várias partes:
−

Porta de exaustão

−

Motor elétrico

−

Ventoinha

−

Balde

−

Orifício de entrada.
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UNIDADE 4 Resíduos e a sua Classificação
Nesta secção, analisaremos mais detalhadamente os tipos de resíduos, e utilizaremos diferentes
critérios.
Primeiro, e para evitar confusões, iremos explicar a diferença entre detrito e resíduo:

Detrito é o material residual ou produto que, dado o seu baixo valor económico, deve ser
eliminado.

Resíduo é uma matéria sem qualquer valor para o propósito para o qual foi produzido.

Lição 1 Resíduos e a sua Classificação
1.1 DEFINIÇÃO
A principal diferença é que os resíduos podem ser reutilizados para outros fins, enquanto os detritos
não.
Quando falamos em gestão de resíduos, referimo-nos à recolha, tratamento e eliminação de resíduos
através da ação humana.
Os resíduos são eliminados nos locais destinados à sua recolha e tratamento. Consoante o tipo de
resíduos, estes terão tratamentos e destinos diferentes.
Os resíduos biodegradáveis, cuja principal característica reside no facto de que estes desaparecem
naturalmente, através do oxigénio, do ar livre e dos microrganismos que provocam a sua
decomposição, também deverão ser controlados, uma vez que causam problemas no ambiente e na
saúde das pessoas.
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1.2 CLASSIFICAÇÃO
Os resíduos podem ser classificados de acordo com a sua composição e origem:

De acordo com a sua composição:

Resíduos orgânicos: são resíduos biológicos, tais
como resíduos alimentares, de poda, etc.

Resíduos não orgânicos: resíduos cuja origem não é
biológica, mas sim industrial, ou desenvolvidos
através de processos artificiais, como por exemplo,
plástico, tecidos, etc.

Mistura de resíduos: é a mistura dos dois tipos de
resíduos acima indicados.

Resíduos perigosos: aqueles que constituem um
perigo para a saúde das pessoas ou para o meio
ambiente, como por exemplo, resíduo radioativo,
corrosivo, etc.

Resíduos inertes: este tipo de resíduo não é perigoso,
nem biodegradável, nem tem um efeito negativo na
qualidade da água ou do ambiente.
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Resíduos urbanos: são gerados em contexto urbano,
como por exemplo, em casa, escritórios, lojas, etc.
Os resíduos urbanos são compostos por:
−

Matéria orgânica: restos de preparação de
alimentos e alimentos que são rejeitados

−

Papel

e

papelão:

jornais,

revistas,

publicidade, caixas de embalagens, etc.
−

Plásticos:

garrafas

descartáveis,

sacos,

embalagens, pratos, copos, talheres, etc.
−

Vidros: garrafas, etc. Metais: latas, frascos,
etc.

−

Outros.

Resíduos industriais: produzidos por várias
indústrias. A maior parte destes resíduos pode ser
reciclada e reutilizada.

Resíduos hospitalares: gerados em contexto
hospitalar e de saúde, são considerados resíduos
perigosos. Aqui podemos encontrar agulhas, bisturis,
vacinas, resíduos infeciosos e tudo o que pode ser
transmitido por uma doença.
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Resíduos agrícolas e pecuários: inclui resíduos
decorrentes de atividades do setor primário, tais
como a agricultura, pecuária, pesca, silvicultura e
caça. Os resíduos agrícolas florestais são
maioritariamente compostos por ramos, palha,
restos de animais e plantas. Estes resíduos têm um
elevado teor energético, pelo que são utilizados para
se obter gás metano, que fornece energia quando
queimado.

Resíduos mineiros: gerados pela atividade extrativa
realizada nas minas, tanto subterrâneas como no
solo. Os resíduos mineiros são semelhantes aos
resíduos inertes, como tal, o seu tratamento será
semelhante, sendo utilizados como enchimento em
obras ou depositados em aterros adequados.
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Lição 2 Tratamento de Resíduos
2.1 TERMINOLOGY
É importante conhecer as formas de tratamento dos resíduos.
O tratamento de resíduos consiste na reciclagem, valorização e eliminação. Consoante o tipo de
resíduo, um ou outro tratamento será aplicado.

a) Reciclagem: A reciclagem é a transformação de
resíduos que voltam à sua finalidade original ou para
outras finalidades. Exemplo: vidro, garrafa.

b) Eliminação: A eliminação é o processo que visa
destruir total ou parcialmente os resíduos, utilizando-se
meios que não ponham em perigo o ambiente ou a vida
humana.

c) Reutilização: O princípio da reutilização é o de
prevenir a criação de resíduos que afetem o ambiente
e a vida humana.

d) Valorização: Qualquer procedimento que permita a
utilização dos recursos existentes nos resíduos, sem
colocar em perigo a saúde pública e sem que sejam
utilizados métodos que possam ser nocivos para o
ambiente e para a saúde pública.
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Para aplicar qualquer um dos tratamentos de resíduos acima mencionados, os resíduos deverão ser
devidamente separados. Por essa razão, existem diferentes contentores para os diferentes tipos de
resíduos. As cores são diferentes consoante o país, mas em Espanha, por exemplo:

Nos contentores amarelos coloca-se plástico e metal, como garrafas, frasco de plástico e latas.

Os contentores verdes são para o vidro. As garrfas de vidro e recipientes de vidro poderão ser aí
depositados, mas não copos, espelhos, azulejos, placas, lâmpadas, etc.

O papel e o papelão são depositados no contentor azul. O conteúdo desses contentores é
transportado por uma unidade de reciclagem, onde é comprimido e convertido em fardos. De
seguida, são molhados e secos, engomados e enrolados em bobinas. Essas bobinas são utilizadas
para o fabrico de novas caixas, papel de embrulho, papel higiénico, etc.

O contentor cinzento destina-se a resíduos orgânicos. Aí são depositadas substâncias animais e
vegetais, tais como alimentos e resíduos de jardinagem.
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2.2 PROCESSOS DE SEPARAÇÃO, MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM DOS RESÍDUOS
Nesta seção iremos acompanhar todo o percurso dos resíduos, desde que são gerados até ao
momento da sua rejeição.

Separação
O processo de separação de resíduos pode ocorrer em dois tempos diferentes:

Na origem dos resíduos
Os resíduos agrícolas, sanitários, industriais, mineiros, ect, deverão ficar
separados dos resíduos semelhantes aos resíduos urbanos, uma vez que estes são
eliminados de forma diferente.
No caso dos resíduos semelhantes aos resíduos urbanos (papel, papelão,
embalagens, etc…) estes devem ser separados por classes, para facilitar a
reciclagem e deverão ser armazenados em diferentes contentores concebidos para
o efeito.

Uma vez recolhidos, as estações de tratamento de resíduos
procederão a um novo processo de separação, uma vez que
a separação na origem nem sempre é feita de forma
aproporiada.
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Manuseamento
O manuseamento dos resíduos tem como referência a gestão da procura. Assim, a
manipulação será necessariamente prolongada, pelo modo como os resíduos são
incinerados, resumindo-se da seguinte forma:

Manipulação
Transporte
Tratamento
O processo de manuseamento de resíduos envolve uma série de riscos ambientais e riscos
para a saúde das pessoas.

Problemas causados pelo manuseamento inadequado
dos resíduos
Poluição da água e do solo
Poluição do ar

Armazenamento
O resíduo é definido pela ação de retenção temporária, em condições de controle.
Os resíduos serão armazenados de diferentes formas, consoante os tipos de resíduos.
Resíduos sólidos urbanos: o armazenamento será efetuado em contentores de diferentes
cores.
Os resíduos industriais são armazenados em grandes volumnes, até serem descartados para
reutilização.
Quanto aos resíduos perigosos para a saúde, têm de ser cumpridos uma série de requisitos,
pelo que devem ser depositados nos contentores a eles destinados.
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Lição 3 Boas Práticas Ambientais

As Boas Práticas Ambientais são medidas simples e úteis que tanto os empregados como as empresas
deverão tomar, de forma a minimizar os impactos ambientais negativos decorrentes da sua atividade.
Apresentamos aqui algumas medidas que podemos tomar no nosso local de trabalho, que visam um
consumo responsável dos recursos.

Uma torneira que pede uma gota por segundo provoca um desperdício de 20 litros de água por dia,
e uma cisterna partida pode consumir 150 litros.

Medidas para poupança de água:
Fechar as torneiras quando já não precisamos para evitar desperdício de água.
Verifique balcões, tubos e caldeiras para detetar possíveis fugas ou consumo excessivo.
−

Notifique o serviço de manutenção em caso de avaria, para evitar fugas.

−

Não utilize a sanita como caixote do lixo.

−

Utilize a água quente apenas quando necessário, para evitar desperdício de energia.
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Consumo racional de energia:
Ilumine apenas as áreas que está a utilizar, e ajuste os níveis de luz de acordo com as
necessidades.
−

Desligue as luzes quando já não forem necessárias, mesmo que por períodos curtos.

−

Organize o seu local de trabalho, para que possa aproveitar ao máximo a luz
natural.

−

Abra portadas, cortinas, persianas, e mantenha as janelas limpas para permitir que
a luz natural entre.

Redução das necessidades de matérias:
−

Substituir toalhas e lenços de papel descartáveis por toalhas e tecidos.

−

Evite desperdício de correspondência.

−

Reveja as subscrições e, se possível, altere-as para formato eletrónico.

−

Utilizar as novas tecnologias de informação (internet, email, telemóvel, etc.) para
poupar papel, energia e evitar deslocações.

−

Utilizar papel reciclado.

Gestão de resíduos gerados:
Os resíduos são resíduos que poluem, são, afinal, recursos desperdiçados: "O melhor desperdício é
aquele que não é produzido". É por isso que, antes de mais, devemos empregar todos os esforços
para reduzir os desperdícios e reutilizá-los.

Recolha seletiva de resíduos:
−

Contentor amarelo (recipientes): Todos os recipientes leves, tais como recipientes de plástico
(garrafas, frascos, sacos, bandejas, etc.) e de metal (latas, bebidas, conservas, etc.) devem ser
aí depositados.
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−

Contentor azul (papel e papelão): As embalagens de papelão (caixas, bandejas, etc.), assim
como os jornais, revistas, papel de embrulho, publicidade, etc. devem ser aí depositados.
Recomenda -se a dobragem das caixas para ocuparem menos espaço dentro do contentor.

−

Contentor verde-claro (vidro): O vidro é depositado neste contentor.

−

Contentor preto: Os restantes resíduos que não estão incluídos nas classes anteriores são aí
depositados, principalmente matéria orgânica.
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PARTE 3 Procedimentos Específicos de Limpeza

UNIDADE 1 Mobiliário
Lição 1 Tipos de Mobiliário e a sua Composição
O mobiliário mais comum que poderemos encontrar no local onde desenvolvemos as nossas tarefas:

Mesa de
escritório

Todas as pequenas peças de mobiliário
devem ser completamente retiradas
para uma limpeza adequada da
superfície.

Armários de
escritório

Algum do conteúdo guardado em
gavetas, em geral, nos escritórios e em
bibliotecas, podem conter dados
sensíveis ou de fácil destruição, pelo
que deverá pedir permissão para
limpar, ou ser extremamente cauteloso
ao limpar o interior deste tipo de
mobiliário.
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Estantes

Os livros, processos ou outros artigos
relevantes estão armazenados em
estantes. Deverão ser removidos de vez
em quando, para a limpeza do pó que se
vai acumulando por baixo deles.

Cadeiras

As cadeiras de escritório têm
geralmente um acabamento num
material têxtil ou em couro natural ou
artificial, o que fará com que tenhamos
que diferenciar o produto a usar.

Expositores

A desvantagem deste tipo de mobiliário
é a sujidade no vidro e o seu grau de
fragilidade.

Alcatifas

Acumulam imenso pó e poderão estar
manchadas, e remover essas manchas
em superfícies têxteis constitui uma
grande dificuldade.

Plataformas

As plataformas são áreas superiores às
restantes divisões
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Cacifos

São utilizados para armazenar artigos
pessoais.

Computador e
equipamentos e
fotocopiadora

Deve-se ter um cuidado extremo ao
limpar estes equipamentos elétricos.

Equipamentos
de ar
condicionado

Nos equipamentos de ar condicionado,
deve limpar-se a área exterior, as partes
interiores e os filtros que acumulam pó.

Iluminação

A iluminação e outros dispositivos
elétricos devem ser desligados da
tomada antes de se efetuar a limpeza.

Caixotes do lixo

Deverão ser esvazidos periodicamente
e higienizados por dentro e por fora.
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Artigos de
Decoração
(quadros,
cortinas,
espelhos, tapete,
etc.)

Os componentes têxteis mais comuns
são os tapetes e cortinas, os quais
devem ser lavados periodicamente para
remover manchas, e aspirados para
evitar acumulação de pó. Por outro
lado, deve-se limpar o pó e remover as
marcas de mão das molduras e
espelhos.

Janelas

Deve ser utilizado um produto
específico para a limpeza das armações
das janelas e limpa vidros.
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Lição 2 Identificação dos Diferentes Produtos de Limpeza
São, na sua maioria, produtos químicos que provocam impactos negativos no ambiente, devendo,
como tal, ser utilizados com as devidas precauções, uma vez que são nocivos para a saúde das pessoas.
Por essa razão, os produtos orgânicos menos nocivos são cada vez mais comuns.
De seguida, iremos fazer uma revisão dos produtos mais comuns:

Limpadores: Os limpadores são os produtos mais usados na limpeza de mobiliário, não sendo
necessário ter em conta a especificidade de cada superfície.

Detergentes: São produtos de limpeza que não são indicados para
a remoção de qualquer tipo de manchas, sendo geralmente
utilizados para a remoção da sujidade de um tecido. Recomenda- se
o seu uso em mobiliário estofado.

Champôs: Caracterizam-me por produtos de limpeza à base de
espuma, compostos por emulsionantes e desengordurantes, e são
utilizados na remoção de alguns tipos de sujidade, tais como
gordura, óleos, outros alimentos, etc.

Desengordurantes: Estes produtos foram concebidos para eliminar
gorduras e óleos. São indicados para a remoção de manchas em
superfícies têxteis.

Desinfetantes: Usam-se para remover a sujidade e os
microrganismos, deixando as superfícies livres de bactérias e vírus.

Polidores: Usam-se em madeira, metal ou pavimentos. São
compostos por óleos ou ácidos.
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Produtos Específicos:

Limpa Vidros: Produto especialmente indicado para a limpeza
de vidros.

Ambientadores: O seu uso destina-se a encobrir cheiros
indesejados dos sanitários ou divisões, proporcionando um
cheiro agradável.

Limpa Metais: Dentro dos produtos limpa metais, existem
diferentes produtos específicos para cada tipo de metal: prata,
aço, alumínio, cobre, bronze, latão, etc. Antes de usar este
produto, é necessário efetuar uma limpeza prévia para
eliminar a presença de pó e manchas.

Limpa Móveis: Trata-se de um produto específico para a
limpeza de mobiliário em madeira. Um dos principais
problemas da madeira é que se risca com facilidade, razão pela
qual a maior parte dos produtos limpa móveis inclui um
composto reparador de riscos, dando aos móveis uma nova
aparência.

Desentupidor de Canos: São produtos à base de ácidos fortes
que facilitam a remoção de materiais que aderem aos outros,
tal como o interior de canos. Recomenda-se uma precaução
extrema durante o seu uso, pois são nocivos para a saúde das
pessoas.
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Desincrustantes: São produtos à base de ácidos fortes que
facilitam a remoção de matérias que aderem aos outros, como
o interior de canos. Recomenda-se uma precaução extrema
durante o seu uso, pois são nocivos para a saúde das pessoas.

Tira Nódoas: Usado em estofos têxteis, carpetes e tapetes
para a remoção de manchas difíceis.

Anticalcário: Estes produtos removem o calcário e o
sedimento da água de chuveiros e lavatórios.
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Lição 3 Utilização de Produtos de Limpeza e Desinfeção de Mobiliário
Podemos ver nesta tabela os produtos mencionados na seção anterior, assim como a composição e
indicações de uso:
PRODUTOS

INDICAÇÕES

Lixívia

Superfícies, objetos ou têxteis a desinfetar ou branquear.

Detergente

Adequado para tecidos.

Desengordurantes

Tratamentos de manchas gordurosas

Limpador de Alcatifas

Limpeza de alcatifas e estofos

Limpa Móveis

É usado na madeira.

Tira Nódoas

Indicado para a remoção de manchas difíceis nos tecidos

Desentupidor de Canos

Elementos metálicos

Limpa Metais

Elementos metálicos

Ambientadores

Proporcionam um cheiro agradável em diferentes áreas
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Lição 4 Técnicas de Limpeza de Mobiliário
Existem diferentes técnicas, dependendo da composição do mobiliário em questão. Podemos dividir
o mobiliário em dois tipos:
Os resistentes, como o mobiliário de exterior. Este tipo de mobiliário é geralmente feito em plástico e
tolera lavagens com grandes quantidades de água.
Os que requerem maior cuidado na limpeza. Uma vez que não são tão duráveis, devemos tomar os
devidos cuidados, sobre os quais falaremos abaixo. Primeiro, é necessário conhecer o material com
que o mobiliário é fabricado, para não corrermos o risco de o danificar.

4. 1 ATIVIDADE SEQUENCIAL

1º
O pano é dobrado de forma que apenas um lado seja utilizado de cada
vez. À medida que vai ficando sujo, utilizaremos as outras partes do
pano. Deve ser impregnado com o produto escolhido ou com água.

2º
Durante a limpeza do pó, começaremos pelos móveis mais altos e
vamos descendo até ao mais baixo. A ordem será sempre de cima para
baixo. Se houver luzes ou quadros, estes tembém deverão ser tidos
em conta. No caso das mesas e cadeiras, a última parte a limpar
deverá ser as pernas.

3º
Os objetos que estão sobre o mobiliário a limpar deverão ser
temporariamente retirados com muito cuidado, para evitar que estes
arranhem a superfície do mobiliário.

4º
Deverá começar-se a limpeza das superficies nas áreas que estão
mais afastadas, e depois vai-se avançando para mais próximas. O pó
deve ser puxado para a borda do mobiliário para evitar detritos.
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Esta sequência pode ser aplicada às cadeiras, às mesas de escritório, estantes, mesas de reuniões,
armários, etc.
Para o mobiliário com revestimento têxtil, deve-se aspirar primeiro as partes têxteis e, caso seja
detetada alguma mancha, deve-se retirá-la com um pano humedecido com amoníaco. Caso o
mobiliário tenha um revestimento em couro, essa deverá ser a primeira área a limpar com um produto
específico para esse material.
A ordem deverá ser a seguinte:
− Aspiração das áreas têxteis do mobiliário.
−

Remoção de manchas, se necessário, ou a limpeza das áreas em
pele.

−

Limpeza das peças não têxteis, começando pelas áreas mais
altas, até chegar às partes mais baixas e/ou pernas

Nos casos em que o mobiliário é feito em metal ou alumínio, deve-se utilizar um pano impregnado
com um produto químico indicado para a limpeza desse material.
Quanto aos equipamentos informáticos, propõem-se as seguintes recomendações:
−

Devem ser desligados antes de se iniciar a limpeza;

−

Ao limpar computadores no exterior, recomenda-se impregnar um pano com um produto
para limpeza do pó, para agarrar o pó;

−

Para a limpeza de teclados, recomendamos o uso de aspiradores. Poderá utilizar-se um pano
húmido para limpar as teclas;

−

Os ecrãs dos computadores poderão ser limpos com produtos adequados para dispositivos
que acumulem eletricidade estática;

−

Os telefones deverão ser limpos minuciosamente por questões de higiene.
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4.2 ACONDICIONAMENTO DOS ESPAÇOS DE TRABALHO
Atue sobre o meio ambiente
Serão verificados diferentes critérios, tais como:
−

Se a área está completamente livre de elementos que possam ter um efeito negativo no
nosso trabalho. Esse tipo de riscos podem constituir uma ameaça para a saúde das pessoas
que realizam a limpeza na área.

−

Se forem verificadas algumas das questões acima mencionadas, deverão tomar-se as
medidas necessárias para eliminar esses elementos que constituem um risco.

Desempenho das tarefas de limpeza com pessoas no local ou em trânsito
O processo de limpeza de mobiliário em edifícios e instalações torna-se ainda mais complicado quando
há pessoas presentes na área a limpar. É bastante comum que tanto clientes como pessoal da empresa
estejam na área onde está a decorrer a limpeza.
Para evitar esse tipo de situações, recomenda-se o uso de sinalização apropriada:
−

Se estiver sentado na sua secretária, no escritório, ser-lhe-á amavelmente perguntado se
deseja que a sua secretária seja limpa.

−

Caso a pessoa que se encontre no local de trabalho seja um cliente, por exemplo, numa sala
de espera, ser-lhe-á gentilmente pedido que espere noutro local.
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4.3 SELECIONAR E IDENTIFICAR OS DIFERENTES UTENSÍLIOS DE TRABALHO
Recomendamos que se observe a superfície a limpar, que se identifique o tipo de sujidade a eliminar,
assim como os produtos disponíveis. Alguns utensílios básicos serão utilizados na limpeza do
mobiliário, tais como:

Panos

Escova

Espanador

Pulverizador

Os panos são feitos em tecido e são bastante úteis para recolher a sujidade, como o pó, líquidos, etc.
Dependendo do tecido em que são fabricadas, serão adequados para um ou outro tipo de sujidade.
Os materiais mais comuns utilizados na produção dos panos são os seguintes:
Algodão: O algodão origina de uma fibra natural que é utilizada no fabrico de tecidos macios e
absorventes
Polipropileno: são tecidos muito resistentes que conferem aos panos as características de
absorção e resistência, evitando que sejam desfeitos pelo uso.

Poliéster: é um material plástico que confere aos tecidos um grande poder de secagem.

Poliamida: quando utilizada em combinação com outros materiais, proporciona suavidade,
impermeabilidade e resistência à limpeza.
Viscose: Este tecido tem propriedades que conferem aos panos uma grande capacidade de
secagem e de absorção.
Microfibra: a microfibra é um tecido feito a partir do entrelaçamento de pequenas fibras de
poliéster. Os seus atributos são a impermeabilidade e resistência.
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Através dos tecidos mencionados, são fabricados os seguintes panos:
TIPOS

CARACTERÍSTICAS

INDICAÇÃO

Pano limpa
Vidros

Permite a secagem completa da
superfície.

Vidros, mobiliário com partes em
vidro e espelhos, mobiliário
modular e melanina, madeira,
etc.

Absorventes

Grande poder de absorção e de
secagem. São facilmente laváveis.
Não larga pelo.

Mobiliário com superfícies em
granito ou outro tipo de
superfícies, etc.

Algodão

Pode ser usado a seco. Não têm a
capacidade de secar a humidade.

Melanina ou mobiliário modular.

Microfibra

Poder de absorção e secagem. Não
larga pelo.

Móveis de madeira e vidro. Ecrãs
de computador ou televisões.

Para se saber quais é que devem ser utilizados numa zona ou noutra estes estão disponíveis em cores
diferentes para ajudar a distingui-los.

Utensílios de limpeza mais comuns
Como já tínhamos referido anteriormente, os mais comuns na limpeza de mobiliário são os
limpadores, esfregonas, espanadores, escova e pulverizadores.
−

Os panos e esfregonas podem ser lavados na máquina de lavar a roupa, independentemente
do tecido em que são fabricados. É importante não usar água quente, uma vez que esta pode
danificar os tecidos.

−

Os espanadores do pó sintéticos podem ser limpos com água ou com um produto de limpeza
neutro, e podem secar ao ar sem estar em contacto com nenhuma superfície, para evitar que
se deformem.

−

Os espanadores naturais devem ser sacudidos para remover o pó aderente. Caso pretenda
fazer uma limpeza mais profunda, use água morna e sabão neutro muito suave.

Os espanadores são utensílios de limpeza bastante úteis para a limpeza do pó e sujidade do mobiliário
e de outros artigos. É importante que tenha em mente que os espanadores não recolhem o pó, sendo
este eliminado pelo ar.
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Podemos encontrar dois tipos de espanadores:
Espanadores naturais: Estes podem ser de penas de aves, tais como avestruzes, lã
ou peles. A textura leve dos espanadores naturais atrai facilmente o pó, por isso é
o mais recomendado. A desvantagem é que se deteriora muito facilmente, e a sua
manutenção é difícil.

1. Sacudir as penas para remover qualquer pó aderente.
2. Para limpar o espanador pode utilizar água morna, seguindo os passos abaixo:
−

Usar sabão neutro muito suave;

−

Pode ser submerso em água e girado até estar limpo;

−

Enxaguar bem para remover todo o sabão. Apertar cuidadosamente, para remover o
excesso de água, assegurando-se de que não remove as penas;

−

Deixar a secar ao ar, e sem estar em contacto com qualquer superfície. Armazenar em
local seco.

−

Armazenar num local seco.

Para uma correta manutenção do espanador de penas de avestruz, recomendamos:
Espanador sintético: Os filamentos deste tipo de espanador são geralmente
feitos em nylon, fio, acrílico ou poliéster. A grande vantagem é que são mais
duráveis do que os naturais e são mais fáceis de manter. A desvantagem é que
não são tão eficazes quanto os naturais.

Esfregões: as almofadas de limpeza são utilizadas para a limpeza geral das superfícies. Embora mais
adequados para cozinhas e casas de banho, podem dar bons resultados em superfícies resistentes.
Por esta razão, existem diferentes classes de pias dependendo do material de que são feitos. Esta
variável será a que determina a superfície em que será utilizada.
Os mais comuns são:

Esfregão
verde
abrasivo

É o mais comum, e as suas fibras oferecem
dureza intermédia. É adequado para utensílios
de cozinha. Se usarmos este tipo de esfregão em
sanitários ou vidro, arriscamo-nos a riscar as
suas superfícies.
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Esfregão azul
abrasivo

As suas fibras são mais macias. Pode ser usado
em vidro e outras superfícies sem riscar.

Esfregão
abrasivo em
alumínio

O esfregão abrasivo de alumínio: dado o
material em que é feito, é o mais resistente de
todos, e risca quase todas as superfícies com um
menor tempo de fricção, e como tal, não deverá
ser utilizado na limpeza de mobiliário.

Esfregão de
palha

É amigo do ambiente e muito eficaz na remoção
da sujidade entranhada, no entanto, risca
superfícies muito delicadas.

As esfregonas incorporam, geralmente, uma esponja, sendo esta mais macia do que a própria
esfregona. Em muitos casos, as esfregonas têm uma fenda entre a parte dura e a esponja, para facilitar
a sua fixação e evitar danos nos dedos e unhas. Este tipo de esfregona é conhecido por remover o
esmalte das unhas.
A manutenção destes utensílios é muito simples, uma vez que podem ser lavados na máquina de lavar
a roupa. É importante ter em atenção que deverão secar no exterior e não devem ser armazenados.

Escovas: Geralmente, as escovas são bastante úteis na limpeza de mobiliário, devendo para isso, ter
um revestimento têxtil. Ao usá-las com tecidos espessos com a tendência de aderir ao cotão e afins,
essas partículas são retiradas.
As escovas de limpeza de estofos também podem ser utilizadas em combinação com um produto de
limpeza. Para tal, deve-se aplicar primeiro o produto, e só depois usar a escova, para se obter um bom
resultado.
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Existem vários tipos de escovas, cada uma destinada a um tipo de superfície. As mais comuns são as
seguintes:
−

Escova de Cerdas de Nylon – Composta por cerdas consistentes que facilitam a limpeza de
superfícies têxteis, tais como carpetes, tapetes ou estofos, sem danificar o material.

−

Escova de Cerdas de crina de cavalo – Indicada para superfícies delicadas, tais como estofos
ou superfície de penas delicada. Evita a deterioração das superfícies.

Pulverizadores: Estes são úteis para controlar o produto de limpeza a usar, evitando-se o uso de
produto em excesso e derrames desnecessários.
Existe uma grande variedade no mercado, sendo os mais comuns:

Pulverizador Manual: São muito leves e fáceis de usar. De cada vez
que o gatilho é premido com o dedo, sai uma pulverização do produto.

Pulverizador de Pré-Pressão: Adequado a áreas mais amplas. O
pulverizador ganha pressão ao ativar-se a alavanca, de seguida, basta
premir-se o gatilho para se obter a pulverização do produto.

Pulverizador Industrial: Pode funcionar como o anterior, de forma
manual ou pré-pressionado, mas a diferença está no material em que
são fabricados, que suporta a contenção de produtos químicos.
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4.4 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS
Como já referimos, o mais comum na limpeza de móveis são os produtos de limpeza, esfregonas,
espanadores, escovas e pulverizadores.
−

Os panos e os esfregões abrasivos podem ser lavados na máquina de lavar a roupa,
independentemente do tecido em que são feitos. É importante não utilizar água quente, pois
poderá danificar os tecidos.

−

O espanador artificial pode ser lavado com água e um produto de limpeza neutro, e ser
colocado a secar ao ar, e sem estar em contacto com qualquer superfície para não se
deformar.

−

O espanador natural deve ser sacudido, para remover o pó acumulado. Se pretender uma
limpeza mais minuciosa, use água morna e um sabão neutro muito leve.

−

As escovas podem ser lavadas com água e sabão e secas ao ar antes de serem armazenadas.

4.5 UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DESSES UTENSÍLIOS
A existência de pó acumulado no mobiliário é bastante comum, uma vez que a maioria da sujidade
vem do exterior, e deposita-se em todas as superfícies.
Para o remover, deve primeiro varrer o chão. A limpeza é sempre feita de cima para baixo. Caso tenha
optado por um pano de limpeza, este deverá ser impregnado com um produto de limpeza apropriado
para a superfície a limpar.
Se o mobiliário for em madeira, o utensílio de limpeza não deverá estar húmido, aplicando -se para
tal um produto que contenha cera ou semelhante para cobrir todos os riscos.
Utilize um pano em algodão para este tipo de superfícies em específico. Para limpar os espelhos,
mesmos os que estão incorporados no mobiliário, use um pano próprio para vidros humedecido com
água.
Caso o mobiliário contenha metal ou cromagem, deverá utilizar um produto limpa metais, utilizandoo com muito cuidado para não manchar as partes em madeira com o produto, pois pode deteriorálas.
Os toalhetes deverão ser passados por cima do mobiliário, começando-se pela área mais afastada, e
continuando até à área mais próxima.
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Caso precisemos de usar um espanador para chegar às áreas mais difíceis, deveremos usá-lo
suavemente no mobiliário. As suas penas ou cerdas chegarão aos cantos mais inacessíveis.
Para limpar os ecrãs dos computadores ou televisores, deveremos usar um pano macio, limpo e seco.

Propõem-se os seguintes passos:
1º: Aspirar o pó pode ser suficiente para a limpeza diária, quando há ausência de manchas;
2º: Caso haja manchas, deverá utilizar-se um detergente e uma escova para ajudar a dissolvê-las
3º: Deve-se avisar que o mobiliário está molhado, para evitar que alguém se molhe e que interfira
na secagem do mobiliário.
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4.6 ASPIRADORES E OUTROS APARELHOS DOMÉSTICOS PARA A LIMPEZA DE COMPONENTES
TÊXTEIS
O mobiliário que contenha componentes têxteis, assim como carpetes e tapetes, necessita de um
tratamento adequado, uma vez que todas as técnicas e utensílios utilizados nas outras superfícies não
se aplicam a esta situação.
Podemos identificar quais os aparelhos a utilizar, consoante o tipo de sujidade que pretendemos
remover. Embora na maior parte das vezes se trate de pó e de partículas de sujidade, também
poderemos encontrar manchas em superfícies têxteis que irão necessitar de um tratamento
específico:
De seguida, iremos rever os aparelhos para a limpeza do pó em superfícies têxteis:

Aspiradir com saco

Aspirador sem saco

Estes são os aspiradores mais
comuns que podemos encontrar em
qualquer casa ou nos locais de
trabalho.

Os aspiradores sem sacos incluem
um tanque de água, no qual o pó e os
detritos aspirados se depositarão.
Para a sua limpeza, apenas será
necessário esvaziar o depósito de
água.

Aspirador robô

A sua autonomia permite-lhe
recolher o pó sem a supervisão de
um profissional. Têm uma bateria
que deverá ser recarregada antes da
utilização.

Aspiradores verticias

A grande vantagem é que são fáceis
de utilizar. São leves e fáceis de
manusear. Têm uma bateria que
pode ser recarregada, mas também
podem ser utilizados enquanto
ligados à eletricidade.
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Aspirador de mão

Os aspiradores de mão destinam-se
à limpeza de pequenas áreas ou
espaços de difícil acesso. Podem
trabalhar
com
uma
bateria
recarregável ou estarem ligados à
eletricidade. Não têm saco, mas sim
um depósito que deve ser esvaziado
de cada vez que é utilizado.

Aspiradores industriais

Os aspiradores industriais são
indicados para grandes superfícies,
tais como hotéis, salões de
exposição, escritórios, etc. Têm um
sistema de escova que mantém as
carpetes limpas e macias por
períodos mais longos.

Máquina a vapor

As máquinas a vapor podem ser
utilizadas em diferentes superfícies.
São utilizadas para a limpeza
profunda de carpetes, azulejos,
cortinados, janelas, etc.

Máquinas de espuma

As máquinas de espuma têm discos
giratórios muito macios que
penetram a carpete. Uma vez seca a
espuma, a superfície deve ser
aspirada. Esta técnica é apropriada
para pavimentos em alcatifa de pelo
curto.

É sempre necessário verificar se esta operação é feita de forma correta, caso contrário, a empresa de
manutenção deverá ser notificada e poderá verificar. As máquinas devem ser minuciosamente limpas
após a sua utilização.
No geral, são propostas as seguintes indicações de limpeza:
−

Filtro de ar;

−

Cabos de energia;

−

Exterior das máquinas;

−

Tanque de água;

−

Verificar as pilhas.
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Lição 5 Medidas de Prevenção de Riscos Ocupacionais na Limpeza de Mobiliário
5.1 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS COM A LIMPEZA
Começaremos por classificar os riscos em três secções:

Riscos que provocam danos físicos

Escorregar: ocorre, geralmente, nos pavimentos de
cerâmica. Para evitar este tipo de riscos, recomenda-se
não se pisar em pisos molhados ou escorregadios, e usar
sempre calçado adequado que seja confortável e
antiderrapante.

Tropeçar: Este tipo de acidente deve-se, por vezes, à
colocação de mobiliário ou artigos de limpeza em locais
indevidos ou em zonas de passagem.

Quedas de um nível para outro: Ocorrem, geralmente,
devido ao uso indevido das escadas.

Cortes: Geralmente provocados durante a utilização de
objetos cortantes. Deve-se ter especial cuidado ao
utilizar-se esse tipo de objetos.

Queda de objetos em altura: referimo-nos aos objetos
colocados em zonas altas, e que, durante a limpeza da
área, podem cair sobre nós.
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Queimaduras: produtos abrasivos podem provocar
queimaduras.

Intoxicação: pode ocorrer pela inalação ou ingestão de
vários produtos de limpeza.

Eletrocussões: podem ocorrer através do contacto direto
com máquinas elétricas ligadas ou danificadas.

Riscos que provocam doenças: Referimo-nos a doenças musculares e ósseas associadas a
movimentos repetitivos, resultantes do manuseamento indevido de cargas. Seguem-se as seguintes
recomendações de forma a evitar estes tipos de riscos:
−

Incline-se, dobrando os joelhos em vez de dobrar a coluna.

−

Não levante pesos acima dos ombros.

−

Ao transportar cargas, faça-o de forma que estas fiquem o mais próximo possível do seu
corpo.

−

Nos casos em que tem que arrastar uma peça de mobiliário, o melhor será empurrá-la e não
puxá-la.

Riscos que possam provocar danos psicológicos: Estão diretamente associados ao ambiente de
trabalho, à motivação e ao reconhecimento. É muito importante evitá-lo. Este tipo de risco poderá ser
evitado se o trabalho for realizado num ambiente propício, em que o trabalhador se sinta valorizado
e respeitado, e em que o seu nível de stress seja mínimo.
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5.2 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS APÓS A IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
É importante fazer-se uma boa utilização dos equipamentos de trabalho. Os utensílios de limpeza não
elétricos não estão sujeitos à supervisão que é geralmente feita às máquinas.
Recomenda-se que, na ausência de conhecimento específico sobre a manutenção e supervisão, se
recorra ao manual de instruções de cada máquina.
Estabelecem-se as seguintes recomendações gerais:
−

Conferir se as ligações se encontram em ótimas condições, verificando-se se não existem
cortes ou fendas.

−

No caso de máquinas que utilizam água, verificar se o tanque está cheio, caso contrário, o
motor pode-se danificar.

−

Antes de utilizar uma máquina que funciona a bateria, verificar se a bateria está carregada o
suficiente para a execução da tarefa.
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UNIDADE 2 Técnicas de Limpeza e Desinfeção de Casas de Banho
Lição 1 Louça Sanitária e Acessórios para Lavatórios
As técnicas de limpeza mais utilizadas na casa de banho são:

Banheira ou duche: São feitos de porcelana. Este material tem
uma superfície não porosa, o que facilita a sua higienização.

Bidé, sanita, urinol: Também são feitos em porcelana.

Painel para duches e banheiras: tem a função de impedir que a
água passe para fora da zona de banho ou duche. Poderão ser
feitos em vidro, plástico ou alumínio.

Paredes: São geralmente revestidas a azulejos, do chão até ao
teto. São geralmente feitas em grés, mármore, etc.

Torneiras: Fabricadas em material cromado. Podem acumular
uma grande quantidade de calcário, principalmente na torneira de
água quente, pois a temperatura facilita a sua aderência.

Lavatório/pia: É normalmente fixado à parede, e é utilizado para
lavar as mãos e o rosto.
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1.1 TÉCNICAS DE DESINFEÇÃO DE SANITAS, BANHEIRAS, DUCHES E BIDÉS
A desinfeção de casas de banho requer a utilização de produtos e técnicas que facilitem a eliminação
de germes prejudiciais para o organismo das pessoas.
Embora a louça sanitária seja feita em porcelana, que é um material não poroso e, portanto, não
permite a propagação de germes, deve-se ter em conta que a água contém uma grande quantidade
de calcário, que é depositado nas superfícies sanitárias. Assim, o calcário forma uma nova superfície
porosa, tornando-se num habitat de germes e bactérias.
Para a devida desinfeção das casas de banho, é necessário efetuar uma descalcificação das louças
sanitárias com um produto antienvelhecimento, devendo-se evitar misturar produtos químicos. De
seguida, deve-se adicionar um desinfetante, como a lixívia ou um detergente clorado. Desta forma,
consegue-se obter uma limpeza e desinfeção adequada.

Vejamos as técnicas de limpeza dos diferentes elementos que estão presentes numa sanita:

A sanita

Aplique uma solução desinfetante no interior, e limpe-a
com uma escova. Deixe atuar.

Com um detergente clorado e um pano húmido,
continue a limpar as superfícies e a tampa.

Para finalizar, limpe a sanita com um pano seco. É
importante que os panos utilizados na casa de banho
sejam de uso exclusivo a essa área. Esfregue o interior
da sanita.
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Deverá aplicar-se um produto antienvelhecimento
todas as semanas, de forma a remover quaisquer
resíduos de calcário.

Banheiras e duches

Enxague a banheira e o duche para remover quaisquer
detritos.

Aplique uma solução desinfetante e deixe atuar. De
seguida, esfregue com um pano limpo ou com um
esfregão. Este passo também deve ser efetuado nos
painéis. As juntas e os cantos deverão ser reforçados,
pois são áreas onde os fungos se reproduzem com mais
facilidade.

Enxague com água abundante.

Passe um pano seco sobre as superfícies.
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Utilize um produto antienvelhecimento uma vez por
semana.

Bidé

Enxague o bidé para remover quaisquer detritos.

Aplique uma solução desinfetante e deixe atuar. De
seguida, esfregue com um pano limpo ou esfregona.

Enxague com água abundante.

Passe um pano seco sobre as superfícies.

Utilize um produto antienvelhecimento uma vez por
semana.
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Recomenda-se que se sigam os seguintes procedimentos:

−

1º Esvaziar os contentores.

−

2º Proceder à varredura dos detritos sólidos e à recolha dos mesmos.

−

3º Os urinóis, sanitas, lavatórios e bidés devem ser pulverizados com um produto à escolha.
Recomenda-se deixar os desinfetantes atuar durante vários minutos.

−

4º Aplicar um produto antienvelhecimento nas banheiras e duches, e deixar atuar.

−

5º Proceder à limpeza das torneiras.

−

6º Enxaguar os artigos acima mencionados com água e secar.

−

7º Proceder à limpeza de espelhos.

−

8º Não esquecer que os dispensadores de sabão e de papel também deverão ser limpos.

−

9º Reabastecer o papel higiénico, toalhas de papel para as mãos e sabão.

−

10º Aplicar a esfregona no chão.

1.2 LIMPEZA DE AZULEJOS, ESPELHOS E OUTROS MATERIAIS
As paredes da casa de banho são geralmente em azulejo. A limpeza dos azulejos deve ser feita a partir
das partes mais altas da casa de banho, continuando-se a limpar até à parte mais baixa. Deverão ser
pulverizados com detergente clorado para remover os germes.
Poderá utilizar-se um esfregão, se houve muita aderência de cal, ou um pano. De seguida, limpa-se
com um pano seco para retirar qualquer vestígio do produto.
Os espelhos deverão ser limpos com um pano limpo e um produto limpa vidros.
Ao limpar o mobiliário de casa de banho, é importante não aplicar excesso de água, pois o mobiliário
absorve a água, e esse excesso poderá destruí-lo.
A limpeza dos pisos deve ser feita com uma vassoura, para remover pó, cabelos e detritos e, de
seguida, com uma esfregona. A varredura deve ser feita antes das casas de banho serem limpas, pois
caso caia água no piso, será mais difícil varrer. Deve-se aplicar a esfregona apenas após a limpeza da
casa de banho, utilizando-se para o efeito um desinfetante similar ao utilizado na limpeza, desde que
seja adequado ao material em que é feito o piso.
Na limpeza dos painéis corre-se dois riscos: ao limpar-se as molduras e o vidro ou plástico. O cristal é,
geralmente, um material do qual é difícil remover calcário.
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1.3 MATERIAL CONSUMÍVEL: IDENTIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO
Existem vários tipos de consumíveis no WC que são repostos pelo pessoal de limpeza. Os mais comuns
são: papel higiénico, toalhas de papel e gel para as mãos.

O papel higiénico tornou-se num produto essencial. É por essa razão que devemos verificar a
quantidade de papel higiénico existente nas casas de banho.
Os mais utilizados são os seguintes:

Dispensador de papel higiénico
industrial

Porta rolos múltiplos

Dispensador de toalhas de papel

Suporte para
higiénico

rolo

de

papel
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O gel para as mãos é extremamente importante para a higiene pessoal. O dispensador deverá ser
recarregado quando estiver vazio. Os tipos mais comuns são:

Gel líquido para as mãos

Gel em espuma para as mãos

Gel hidra alcoólico para as mãos

Produtos específicos para a limpeza das casas de banho
The following products are recommended for toilet cleaning:
Anticalcário – É um produto concebido para remover fácil e rapidamente o calcário. É indicado para
duches, banheiras e painéis.
Desinfetantes – Utilizado para a remoção de quaisquer germes que possam estar presentes na casa
de banho. O mais comum é o cloro.
Limpador de WC- Tem um componente desincrustante que auxilia na remoção do calcário acumulado
no interior das sanitas.
Toalhetes limpa vidros – Utilizados na limpeza dos espelhos de casa de banho.
Limpeza do solo: Existem pavimentos de limpeza destinados à desinfeção de diferentes germes.
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1.4 TÉCNICAS DE VERIFICAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO
A higiene das casas de banho é extremamente importante e, como tal, deve verificar-se se a limpeza
é realizada corretamente. Existem técnicas de verificação adequadas que irão ajudar a manter uma
boa higiene.
Essa verificação pode ser realizada de várias formas:
−

Manter um registo das ações: Como mencionado acima, é bastante comum registar-se as
ações de limpeza que são realizadas, onde deve constar o nome da pessoa que realizou a
limpeza, a hora, etc.

−

Verificação visual: Verificar se existem vestígios de sujidade, pó, cabelos, fungos, etc. As
manchas negras nos cantos e nas juntas dos azulejos indicam a presença de fungos
decorrentes da humidade, as quais devem ser removidas.

−

Verificação olfativa: O mau cheiro no ar indica que a desinfeção não foi efetuada
corretamente.

1.5 MEDIDAS DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS
OCUPACIONAIS NA LIMPEZA DE MOBILIÁRIO
Não existem medidas adicionais para este tipo de limpeza. Consulte as medidas de acompanhamento
do plano de prevenção dos riscos ocupacionais na limpeza do mobiliário mencionado na Unidade 2.
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UNIDADE 3 Limpeza de Pavimentos – pisos
Lição 1 Classificação dos pavimentos
Para a limpeza de pavimentos, é importante conhecer o tipo de superfície onde a sujidade está
depositada, as características da área de trabalho, o tipo de chão, o mobiliário e os equipamentos que
se encontram no local. Por fim, devemos estimar qual o número de pessoas presentes no local de
trabalho.

1.1 PISOS DUROS
Fáceis de limpar, são pavimentos resistentes aos riscos, duráveis e frios. Uma das desvantagens é a
porosidade, uma vez que a sujidade penetra mais facilmente nos poros. Para evitar que isso aconteça,
os pisos devem ser cristalizados. Para além disso, deveremos ter muito cuidado durante a aplicação
do tratamento com produtos ácidos e sais alcalinos.

Classificação geral:
−

Pedra lisa ou polida: granito, mármore, terraço, etc.

−

Porosa: barro cozido, cimento, asfalto.

Classificação por composição:
− Pedra natural: mármore, granito, ardósia.
− Pedra artificial: terraços, azulejos, porcelanas
− Argilas: tijolo, grés, barro cozido.
− Argila polida: cerâmica, azulejos.
Os pisos duros naturais, como o mármore, são agradáveis à vista, mas desagradáveis de limpar, pois
o mármore absorve manchas com facilidade. Deverá ser feita a manutenção diária com um pouco de
sabão neutro ou com cera líquida para dar brilho.
Deveremos sempre evitar produtos abrasivos que deixem os pavimentos foscos, assim como vinagre
ou limão, pois estes retiram-lhes o brilho. Se o mármore ficar escuro ou amarelado, isto deve-se a uma
camada demasiado espessa de cera; uma forma de remover essa camada é ensopar uma esponja ou
escova em água e vinagre.
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Algumas dicas para manter o mármore em boas condições:
−

Remover o pó com frequência;

−

Limpar as superfícies diariamente com uma esponja e detergente neutro;

−

Limpar bem as superfícies após a limpeza com água.

−

Evite usar vinagre e limão com frequência. Sempre que o tiver feito, basta limpar novamente
a superfície.

−

Evite usar produtos abrasivos.

Os pavimentos duros, como o granito, são mais resistentes a pancadas, riscos, infiltrações e ao calor,
sendo fáceis de limpar. Caso se trate de granito polido, bastará limpá-lo com um pano húmido; caso
não seja polido, poderá ser escovado.

Os pavimentos em pedra natural, tais como a ardósia e quartzito, são mais comuns em zonas
exteriores. Os pavimentos de quartzito devem ser limpos periodicamente com água e sabão, e com
detergentes não agressivos. A ardósia poderá ser escovada e, uma vez que contém calcário, permite
a limpeza com água e lixívia.

O terraço é um pavimento artificial feito de pedaços de cimento e mármore, cuja superfície é polida.
A limpeza deverá ser feita com água e sabão. Os produtos de utilização doméstica, tais como o
decapante, a lixívia, amoníaco ou outros detergentes sobre os quais se desconhece as substâncias
poderão causar danos nas coberturas de cimento. Em caso algum deverão ser utilizados ácidos.
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Os pavimentos duros de argila são compostos por barro cozido, e obtêm-se através da mistura de
argila com água. Uma vez tratado o pavimento, é aconselhável esfregá-lo de tempos a tempos com
um detergente neutro; deve também ser hidratado, e caso apareçam manchas negras, deverá utilizarse um detergente neutro comum e esfregar com um esfregão verde abrasivo, e enxaguar ou aplicar
de novo a cera líquida apenas na parte afetada.
Para remover os resíduos de tratamentos anteriores, utilize um concentrado e deixe atuar por 15 a 20
minutos. Esfregue minuciosamente com uma esfregona ou com uma máquina rotativa. O tratamento
deve ser adaptado ao grau de absorção da área a recuperar.

Caso o pavimento tenha manchas orgânicas (óleo, gordura, manchas de bebidas e alimentos, etc.):
−

Caso o barro tenha tratamento. Caso alguma substância tenha penetrado ligeiramente,
utilize um detergente desengordurante e deixe atuar por alguns minutos. Enxague com
água.

−

Caso o barro não tenha tratamento. Para remover manchas de óleo ou de gordura, use um
produto desengordurante puro e deixe atuar por alguns minutos no azulejo afetado. No
final, enxague com água em abundância.

Em pavimentos argilosos, como o grés rústico, deverá ser feita uma limpeza com um produto de
descalcificação ácida, diluída de acordo com o grau de sujidade. Este tratamento deverá ser suficiente
para limpar a sujidade depositada ao longo do tempo, e para evitar a acumulação de nova sujidade.
Recomenda-se aplicar duas demãos de produto repelente de água e de impermeabilizante com uma
escova grande, impregnando bem as juntas.

Os pavimentos duros em argila polida, como o grés, são os mais comuns nos locais onde é geralmente
necessário efetuar a limpeza. É um material que absorve pouco líquido. Tem uma elevada resistência
a produtos químicos e a produtos de limpeza, e também a produtos abrasivos.

A porcelana tem como principal característica a sua capacidade de reproduzir fielmente materiais
naturais mais caros, tais como a pedra ou o mármore. A sua superfície é pouco porosa. Deve-se ter
especial cuidado ao utilizar-se produtos abrasivos.
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1.2 PISOS MACIOS
Estes tipos de pisos são leves e são, na sua maioria, compostos por materiais sintéticos, no entanto,
damos ênfase aos naturais, tais como o soalho de madeira e parquet. Devemos ser bastante
cuidadosos quanto ao excesso de água durante a limpeza e manutenção, assim como ao tratar estes
pisos com solventes e abrasivos que poderão danificá-los. Recomendamos que os detergentes não
tenham um PH superior a 9.
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Alguns exemplos de pisos macios:
Cortiça

É um material que provém da casca de sobreiro. Para
a limpeza destes tipos de superfícies, deveremos
usar um pano ou um esfregão humedecido com água
e um sabão neutro. Não usar vinagre, ceras ou
produtos abrasivos que contenham qualquer base de
amoníaco.

PVC
É um pavimento reciclado feito a partir de restos de
cabos de PVC. Não ganha humidade nem produz
barulho ao caminhar, e é bastante resistente ao
tráfego intenso de pessoas e ao desgaste. Também é
resistente a ácidos, lixívias e à poluição ambiental.

Borracha
É um tipo de pavimento antiderrapante, redutor de
ruído, amortecedor de choque, com alta resistência
ao desgaste. Quando não é poroso, a sujidade é
superficial. A limpeza deve ser feita diariamente com
sabão neutro ou com sabão seco

Linóleo

Parquet

É um tipo de pavimento composto por matériasprimas regenerativas de origem vegetal, como a
cortiça, resina ou óleo de linhaça. Para a sua limpeza,
recomendamos produtos não abrasivos e com um PH
não superior a 9. Para uma limpeza diária, um
detergente neutro será suficiente.
Pavimentos em madeira:
Soalho de parquet: consiste em pequenas placas que
são coladas diretamente ao pavimento com cola de
poliuretano.
Parquet flutuante: são pedaços de madeira. Estes
não ficam presos, nem são pregados ao chão, mas o
verso assenta sobre uma membrana ou camada de
neopreno, flutuando, desta forma, enquanto atua
como um isolante.
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Todos os tipos de pavimento em parquet devem ser frequentemente limpos com um pano seco, ou
com um pano para remover o pó e produtos com elevada acidez, ceras ou silicones adicionados a
água. Para eliminar manchas de fruta, leite, refrigerantes, chá, vinho ou café, deveremos utilizar um
detergente suave. Para as manchas de chocolate, gordura, graxa, solventes, manchas de tinta de
caneta, pintas de caneta ou batom, o mais adequado é utilizar álcool desnaturado.
Em caso algum se deve deixar secar as manchas no parquet.

3. PISOS TÊXTEIS
Pisos compostos por azulejos sujam-se com mais facilidade, devido à sua elevada porosidade; devem
ser molhados o mínimo possível e, se necessário, devem ser bem secos. Recomenda-se o uso de
produtos neutros para a sua limpeza.
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Lição 2 Critérios de Utilização e Dosagem de Produtos de Limpeza para
Máquinas
Cada tipo de pavimento requer uma técnica e um produto de limpeza específicos, dependendo do
tipo de tratamento que pretendemos aplicar, respeitando sempre as propriedades do piso, e
assegurando-nos de que o produto não o irá danificar.

Ceras: As ceras naturais de origem vegetal, animal, mineral e sintética de fabrico industrial têm as
mesmas propriedades das ceras naturais, e obtêm geralmente, melhores resultados. São
normalmente utilizadas para o tratamento de superfícies em madeira, cortiça, cerâmica vidrada
[terracota]. Caracterizam-se por serem repelentes à sujidade e à água, pela sua capacidade de difusão,
antiestática, acabamento em cetim, consistência pastosa e fácil tratamento.
Para o tratamento deste tipo de cera, deverão ser tidos em conta os tipos de pavimentos. Em geral:
−

A cera dura deverá ser aplicada em pavimentos com um pano que não contenha algodão, em
camadas uniformes.

−

Para superfícies maiores, recomenda-se a utilização de uma máquina de encerar.

−

A cera deverá ser aplicada espalhando-se com uma espátula ou aquecendo-se a uma
temperatura de 60 ° C, distribuindo-se pelo pavimento e de seguida, encerando
uniformemente com uma máquina de encerar.

Para proceder à conservação diária do pavimento, caso haja pouca sujidade, deverá limpar-se apenas
com água morna, sem quaisquer aditivos. Não deverá usar água quente, nem produtos
desengordurantes ou abrasivos.

Solventes Orgânicos: Os solventes orgânicos são compostos orgânicos voláteis que são utilizados
sozinhos ou em combinação com outros agentes, de forma a dissolver as matérias-primas ou materiais
residuais, sendo estes utilizados para a limpeza, para a alterar a viscosidade ou como um surfactante.
Os solventes orgânicos são geralmente utilizados em indústrias para desengorduramento, limpeza,
etc.

Misturas e emulsões: Os emulsionantes permitem uma mistura de diferentes substâncias: emulsões
de óleo em água ou de água em óleo. As partículas do óleo são reduzidas ao mínimo para que fiquem
dispersas no sistema aquoso. Para evitar que as emulsões tenham uma reação química, é importante
que estes produtos não sejam colocados em locais extremamente quentes ou frios.
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Tratamento de pavimentos com produtos dissolvidos em água: Este tipo de tratamento é indicado
para pisos duros e sintéticos, superfícies tipo linóleo, PVC… Não é indicado para pisos que não sejam
à prova de água, como a madeira, uma vez que esta acelera a sua deterioração.

Tratamento de pavimentos com produtos dissolvidos em solventes: Este tipo de tratamento em
pavimentos de madeira reveste a superfície com uma camada impermeável, protegendo-a da
humidade, evitando a acumulação de sujidade e facilitando a limpeza.

Tratamento de pavimentos com produtos combinados: Refere-se aos tratamentos utilizados no
método de pulverização, cuja combinação é água, cera e solvente. Este tipo de tratamento permite
não só remover a sujidade, mas também a aplicação de camadas de cera no pavimento, devolvendolhe o brilho.

Tratamento para pavimentos de cortiça e madeira: Deverá ser utilizada uma cera à base de solvente
para o tratamento deste tipo de pavimentos. Sempre que for necessário, deverá ser limpo com um
pano húmido ou com um produto de limpeza solvente, caso o pavimento necessite de ser preparado
para uma nova aplicação de cera.

Tratamentos com produtos vitrificantes: Estes produtos pertencem ao grupo de polímeros e
materiais solventes, são produtos feitos de materiais sintéticos e solventes, e alguns incluem vários
grupos de óleos, para que o produto penetre no pavimento. Em princípio, os solventes evaporam, o
que faz com que os materiais sintéticos endureçam e formem um revestimento na superfície.
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Impactos ambientais. Boas práticas ambientais
As substâncias tóxicas que geram resíduos perigosos são frequentemente utilizadas na área da
limpeza, razão pela qual é muito importante evitar os potenciais impactos ambientais negativos
gerados no local de trabalho.
Devemos planear bem o nosso trabalho e, na medida das nossas possibilidades, substituir substâncias
tóxicas por outros tipos de ação.
Ao aplicar ou transferir produtos, devemos utilizar a quantidade mínima recomendada pelo
fabricante. É bastante comum os trabalhadores do setor da limpeza utilizarem um pouco mais de
produto, com a ideia errada de que quanto maior for a quantidade de produto, melhor será o
resultado. Para além disso, os resíduos químicos não deverão ser despejados na rede de esgotos, mas
sim em locais apropriados para o efeito.
De forma a reduzir consideravelmente o impacto ambiental, existem métodos de limpeza que, por
exemplo, reduzem a quantidade de água e produtos químicos necessários. Poupança: máquinas de
pressão de água, máquinas varredoras…
Para proteger o ambiente é necessário que tanto as empresas como os trabalhadores estejam
ativamente envolvidos na gestão ambiental no local de trabalho, aplicando as melhores práticas
ambientais. A melhoria contínua dos processos e técnicas que promovam a harmonia com o ambiente
ajudará a melhorar a imagem da empresa, a sua competitividade, e a criar empregos de qualidade.
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UNIDADE 4 Limpeza de Vidros em Edifícios e Instalações
Lição 1 Limpeza de Vidros em Edifícios e Instalações

1.1 TÉCNICAS DE LIMPEZA DE VIDROS
Nos últimos anos, o vidro tem vindo a ser cada vez mais utilizado como substituto de paredes
exteriores. Um edifício, quer seja uma casa ou um escritório, é bastante luminoso graças ao elevado
número de janelas que tem, poupando-se muita energia ao obter-se luz natural.
É de considerar, também, o elevado grau de bem-estar que as pessoas sentem ao estarem num local
bem iluminado, sem luz artificial.
A limpeza das superfícies envidraçadas envolve, por vezes, trabalhar a uma altura elevada. Para além
disso, é necessário ter-se um conhecimento específico sobre os equipamentos e como trabalhar com
eles, no que diz respeito às medidas de segurança, para evitar os riscos inerentes a este tipo de
trabalho.
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1.2 TIPOS DE SUPERFÍCIES ENVIDRAÇADAS, A SUA COMPOSÇÃO E CARACTERÍSTICAS
No nosso dia a dia, utilizamos indiferentemente os termos “vidro e cristal”. De facto, há um sem
número de diferenças que vamos explorar.
−

Vidro: É uma mistura de sílica, de sódio e calcário. É um vidro incolor e transparente. Uma das
características do vidro de chumbo é: a densidade do brilho, e é frequentemente utilizado em
artigos de ótica e de arte. O vidro é utilizado para fins muito diversos, pelo que os elementos,
as quantidades e processos de fabrico variam consoante o uso pretendido.

−

Cristal: O óxido de chumbo é adicionado à mistura acima.

É o vidro utilizado nos acabamentos ou decoração de um edifício ou instalação que formará um
conjunto de elementos que devem ser atendidos pelo pessoal de limpeza, pois cada tipo de vidro tem
características diferentes.
O uso tradicionalmente dado ao vidro é o de proteger o edifício de intempéries, mas sem que se perca
a luz natural do exterior.

As principais funções do vidro são:

Proteção do imóvel, das pessoas e dos objetos que nele se encontram;
Controlo do ruído;
Controlo da radiação solar;
Função estética.

129

1.3 PREPARAÇÃO MANUTENÇÃO DA ORDEM NO LOCAL DE TRABALHO
Quando limpamos os vidros numa divisão, é importante removermos o mobiliário que se encontra
perto, pois este poderá limitar o espaço e dificultará a nossa movimentação durante a limpeza.
Por outro lado, há que ter em conta que a ordem no local de trabalho também obedece ao objetivo
de reduzir o risco de acidentes.

Três passos simples que nos ajudarão a manter a ordem no local de trabalho:
1º Trazer os produtos de limpeza e acessórios para perto da
divisão onde se encontram os vidros a limpar, para uma
área afastada da zona de passagem para evitar colisões que
possam provocar derrame de produtos.
Estes produtos e utensílios de limpeza são previamente
armazenados num espaço designado para o efeito. Se
mantivermos os artigos e produtos de forma ordenada, será
mais fácil localizá-los e identificar os que estão quase a
acabar.
2º O mobiliário ou quaisquer objetos que possam constituir
um obstáculo durante a limpeza deverão ser removidos.
Utilizar de forma a evitar que fiquem manchados pelos
produtos de limpeza.
O mobiliário removido deverá ficar afastado das entradas,
para garantir tanto a segurança do pessoal de limpeza como
das outras pessoas. Uma vez concluída a limpeza, deve-se
voltar a colocar o mobiliário no sítio.
3º Após a conclusão dos dois passos anteriores, poderemos
iniciar a tarefa de limpeza planeada.
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Lição 2 Limpeza das Janelas nos Espaços Exteriores e Interiores
A limpeza de superfícies envidraçadas implica, por vezes, trabalhar a uma determinada altura. Por
esta razão, é necessário ter conhecimento específico sobre os utensílios e produtos, e como os
transportar de forma segura, para evitar os riscos inerentes a este tipo de trabalho.
Neste capítulo estudaremos os tipos de superfícies envidraçadas, a limpeza dos vidros interiores e
exteriores, e a manutenção da ordem no local de trabalho.

2.1 LIMPEZA DOS VIDROS INTERIORES

Referimo-nos ao vidro do interior dos edifícios e instalações, quer em janelas ou noutra superfície em
vidro.
Quanto à frequência com que se devem limpar, recomendamos que verifiquem se existem manchas,
marcas de dedos e pó depositados nas molduras, devendo-se fazer a limpeza completa uma vez por
mês.
Uma das barreiras que encontramos é o mobiliário colocado à frente das janelas, o qual deveremos
remover antes de proceder à limpeza de forma mais adequada. Outra desvantagem poderá ser a
presença de persianas no local de trabalho, o que exige que se faça uma análise sobre quais as alturas
mais indicadas para se efetuar a limpeza.
Por fim, outro aspeto que devemos ter em conta é a necessidade de se trabalhar em espaços altos.
Embora o vidro se apresente no interior, em muitos casos, o tamanho grande das janelas pressupõe
a necessidade de se aceder a áreas bastante elevadas, precisando para tal de se recorrer a escadas.
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2.2 LIMPEZA DE VIDROS EXTERIORES
A limpeza dos vidros exteriores tem uma série de características que se distingue da restante limpeza
de vidros. Na maioria das vezes, o tipo de sujidade é pó, areia, fezes das aves, poluição, etc.
Quando as janelas estão localizadas em áreas altas, serão necessários elementos de suporte que
permitam o acesso a essas áreas.
As seguintes técnicas são as mais comummente utilizadas para a limpeza em altura:

Vara telescópica
É um sistema de vara com uma escova na extremidade,
com a qual a superfície pode ser esfregada.

Técnica de escalada.
Esta técnica é apropriada para a limpeza de áreas
inacessíveis. Podemos dizer que uma das principais
características é que o pessoal que executa esta tarefa
deverá ter bastante formação em técnicas de escalada.
O material necessário é: cintos, cabos, mosquetões, etc.

Andaime Suspenso
Os edifícios altos têm pegas ao mais alto nível para
segurar os andaimes e baixá-los para a limpeza das
superfícies envidraçadas.

Plataforma elevatória
As gruas/guindastes são uma boa solução para nos
elevar até à área onde pretendemos limpar e, desta
forma, também temos espaço suficiente para posicionar
o veículo que alberga a grua.
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A fim de propor uma certa cadência para a limpeza dos vidros exteriores, deveremos considerar as
seguintes variáveis:
−

Dificuldades em aceder às áreas envidraçadas quer seja devido
à sua altura, quer seja porque estão localizadas em áreas de
difícil acesso.

−

O clima da região, uma vez que a sujidade das janelas não será
a mesma num local onde chove muito ou num local muito
seco.

−

A presença de trabalhadores nas imediações.

−

A proximidade de uma estrada com tráfego intenso.

−

A localização do edifício em zona rural ou urbana.

2.3 LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFÍCIES DAS JANELAS
As janelas são constituídas por um conjunto de elementos e, como tal, a limpeza está sujeita às
condições das janelas como um todo. Referimo-nos às molduras, persianas, grelhas e peitoris.
É imperativo conhecer a sequência de limpeza deste conjunto, uma vez que afetará o resultado final.
Propõe-se a seguinte sequência:
1. Limpa-se as grelhas
2. Continua-se a limpeza das persianas
3. De seguida, limpa-se as molduras
4. Seguem-se os peitoris
5. Termina-se com a limpeza dos vidros
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l. GRELHAS:
A limpeza das grelhas deverá ser feita com um pano húmido,
pois encontram-se da parte de fora do edifício e acumulam
uma grande quantidade de pó e detritos.

II. PERSIANAS:
A maior dificuldade na limpeza das persianas é nas áreas
exteriores e nas ranhuras que se encontram entre as ripas. As
fendas podem ser limpas com uma escova ou com um
aspirador. Também se obtém bons resultados com a utilização
de máquinas a vapor.
Uma vez que o pó se deposita bastante nas persianas, o que
dificulta a limpeza, recomenda-se uma limpeza semanal.
Deve-se tomar as precauções necessárias durante a limpeza da
área exterior. Em caso algum nos devemos debruçar sobre a
janela, pois representa um risco de queda.
Tanto o PVC como o alumínio deverão ser limpos com um
detergente neutro e um pano macio.

III. MOLDURAS:
As molduras das janelas podem ser feitas de diferentes
materiais. O produto de limpeza deverá ser o adequado para o
tipo de material em que são feitas.

−

Molduras de Madeira: recomenda-se utilizar-se um
produto com PH neutro, sempre com um pano
absorvente, uma vez que a madeira não tolera excesso
de água.

−

Molduras em PVC: Utilizar produtos neutros, devendose evitar produtos que contenham álcool, pois estes
podem causar o desbotamento da moldura.
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−

Molduras de Alumínio: são altamente resistentes às
alterações climáticas e a produtos químicos. Para a sua
limpeza, recomenda-se utilizar um pano húmido com
qualquer produto não abrasivo ou não ácido.

−

Molduras de Alumínio Lacado: são muito resistentes
às alterações climáticas, no entanto, não devem ser
limpas com produtos de limpeza. Não toleram
produtos alcalinos, marcadores e raspadores, uma vez
que se riscam com
facilidade.

IV. VIDROS:
A limpeza dos vidros das janelas pode ser feita:
−

Com um pano húmido. Quando há bastante sujidade
no vidro, é geralmente utilizado um pano húmido.
Utilizar uma solução com sabão e um pano de poliéster
ou toalhetes de fibra de viscose, uma vez que estes têm
um poder de secagem.

−

Com um pano seco. Utiliza-se um pano seco quando a
sujidade for menor. Poderá limpar-se juntamente com
um produto limpa vidros.
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Lição 3 Utilização de Equipamentos para a Limpeza de Superfícies Envidraçadas
Em todas as profissões é essencial conhecer todos os equipamentos disponíveis no mercado que
facilitem o trabalho de cada um dos profissionais envolvidos nesta profissão.

3. 1 FERRAMENTAS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA VITRAIS
Definição de ferramenta: Objeto ou dispositivo artificial utilizado para facilitar o trabalho através da
expansão das capacidades naturais do ser humano.
Definição de máquina: um dispositivo composto por várias partes inter-relacionadas entre si, mas com
funções diferentes, as quais são utilizadas na execução de uma tarefa.

1. Tipos de utensílios:
Para além da prática de técnicas específicas de limpeza, é imperativo selecionar os utensílios, os
produtos químicos e máquinas corretas para o tipo de sujidade a limpar, devendo-se para tal ter em
conta se as superfícies são exteriores ou interiores.
Os critérios a aplicar na escolha dos utensílios de limpeza de vidro são os seguintes:
−

Se são resistentes à humidade, uma vez que são sempre utilizados produtos de limpeza ou
água na limpeza.

−

Se os recursos e os equipamentos deverão ser ergonómicos e leves, dependendo se a tarefa
é mais ou menos árdua.

−

A durabilidade também é um critério a ter em conta.

−

É fundamental que sejam aprovados, pois assim se garante a aplicação de sistemas antiqueda, especialmente para trabalhos em altura.

2. Recursos:
A esponja humidificadora faz parte do sistema manual de limpeza.
Suporta a vara telescópica.
As esponjas humidificadoras são constituídas por duas partes: o suporte,
que pode ser fabricado em vários materiais, e a esponja, que é feita em
material têxtil.
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Podemos encontrar suportes feitos com os seguintes materiais:
−

Pega em alumínio liso e PVC: é indicado para a limpeza da parte exterior das janelas.

−

Pega em alumínio e borracha; indicado para a limpeza ao ar livre.

−

Fabricado em PVC e com reservatório de água: é indicado para o exterior e interior, uma vez
que o reservatório de água limita o excesso de água.

Quanto à parte em têxtil das esponjas humificadoras fabricam-se nos seguintes materiais:
−

Tecido de algodão: recomendado quando é necessário humedecer mais.

−

Tecido de algodão e faixa abrasiva: é utilizado em superfícies envidraçadas, onde a sujidade
adere com maior facilidade.

−

Tecido de microfibra: recomenda-se pela sua durabilidade.

Escova de Limpeza de Janelas: é um utensílio indispensável que
acompanha a esponja humidificadora, uma vez que é utilizado para
captar o excesso de água que fica no vidro. É constituído por várias
partes: a pega, a varinha e a borda de borracha.

Existem vários tipos de pegas, entre as quais podemos encontrar as seguintes:
−

Pega em alumínio: indicada pelo seu peso reduzido. Pega de fibra: é muito leve e resistente.

−

Pega revestida a borracha; facilita a aderência, evitando que esta deslize da mão.

−

Também foi concebida para se encaixar nela uma vara de extensão, de forma a poder ser
utilizada em áreas mais elevadas.

Também foi concebida para se encaixar nela uma vara de extensão, de forma a poder ser utilizada em
áreas mais elevadas.
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A vara é uma peça em aço inoxidável com um guia, onde se encaixa a
borda da borracha.

As lâminas são as partes que entrarão em contacto com as superfícies
envidraçadas, ajudando a direcionar a água para a parte inferior. São
geralmente fabricadas em borracha.

Vara Telescópica em Alumínio:
As varas telescópicas são concebidas para limpar os vidros em áreas
mais elevadas. Ao utilizar-se este utensílio, evita-se ter que recorrer a
escadotes, os quais podem constituir um risco para a integridade física
dos trabalhadores.
São geralmente fabricadas em alumínio para reduzir o peso e manter
a força.
Têm três secções, dependendo de quão extensíveis são, que estão
desenroscadas, o que facilita a sua extensão. Podem variar de 2,5 até
a 10 metros.
Pinças: As pinças de alumínio são fixadas na vara, e são concebidas
para segurar, com as duas partes, uma escova ou esponja, o que
facilita a limpeza dos vidros.

Raspador: O raspador é constituído por um suporte e uma lâmina. São
utilizados quando a superfície dos cristais tem bastante sujidade.
Quando bem utilizado, as lâminas não riscam a superfície de vidro.

Balde: A utilização de um balde adaptado aos utensílios que se vão
usar na limpeza dos vidros facilita o transporte desses mesmos
utensílios, como esponjas humidificadoras e lâminas, assim como o
acesso a água para a limpeza, caso seja necessário.
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3. Máquinas
As máquinas são instrumentos que requerem uma ligação elétrica para o seu funcionamento. A
vantagem que têm, quando comparadas com os outros utensílios é que são mais eficazes. Por outro
lado, as máquinas apresentam um custo mais elevado do que os utensílios.
As máquinas com sistema de tratamento de água são compostas pelas seguintes partes:
Máquina limpa vidros
Esta máquina é constituída por dois elementos: o pulverizador e o
aspirador. O pulverizador humedece o vidro com o detergente. Como
o rolamento se incorpora na extremidade, pode passar pela
superfície para reforçar o produto e remover quaisquer resquícios de
sujidade. De seguida, o aspirador removerá todos os resíduos de
produto através da aspiração.

Sistema de limpeza de vidros
Este aparelho tem três componentes principais: a vara telescópica de
carbono, o cinto e o terminal.
A água que é previamente desmineralizada dissolve a sujidade
agarrada, que depois é removida pelo terminal de microfibras. Isto
evita manchas nas molduras e nas janelas, uma vez que facilita a
secagem sem salpicar água. É indicado para a limpeza dos vidros
interiores.

3.2 CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO
É muito importante ter em consideração o grande esforço financeiro que as empresas fazem para
adquirirem os melhores equipamentos e máquinas, com vista a reduzir o esforço físico durante o
desempenho do nosso trabalho, e para se obter bons resultados.
Tendo isto em conta, é fundamental prestar especial atenção à conservação, uma vez que esta afeta
a sua duração. Caso os utensílios não estejam nas melhores condições de conservação, os resultados
nunca serão os esperados.
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Seguem-se algumas dicas sobre como cuidar das nossas ferramentas:

Escova de Limpeza de Janelas – Deve ser lavada com frequência para remover qualquer areia ou
poeira que esteja presa no rebordo.
Recomenda-se desmontar e limpar separadamente as suas peças, ou usar peças sobressalentes,
caso haja alguma peça danificada. Uma vez limpa, e se não estiver a ser reutilizada, deve ser seca
com um pano para remover a humidade.
Não utilize produtos ácidos, uma vez que podem danificar a escova limpa vidros, e até mesmo os
peitoris.

A esponja humidificadora: Deve ser lavada com frequência quando em uso, para evitar que a
sujidade entre no tecido, tornando-a mais difícil de remover.
Após a utilização, deve ser desmontada, removendo-se o suporte da peça têxtil, e limpa com um
detergente apropriado e deixa-se secar.

O Raspador: Quando usado, deve ser minuciosamente limpo, de forma a remover quaisquer
detritos que possam ter-se alojado nas juntas. Antes de guardá-lo, é fundamental que seque bem,
pois os parafusos que permitem a mudança de lâmina metálica podem enferrujar.
Deverão ser apenas utilizados em superfícies lisas, caso contrário estas poderão ficar riscadas.
De tempos a tempos, quando notarmos que o raspador já não é eficaz, devemos substituir a lâmina.

A Vara Telescópica: Recorde-se que a maioria das varas é fabricada em alumínio, para evitar que
seja pesada. É importante evitar que se deformem, evitando-se pancadas ou evitando-se apertar
demasiado todas as partes. Assim que terminar a sua utilização, deve-se secar completamente.
As varas telescópicas são cilindros ocos por dentro, por isso é normal que a água utilizada na
lavagem dos vidros se deposite no interior. Por esta razão, deverão ser armazenadas na posição
vertical para facilitar a remoção desta água e evitar danos no utensílio.

140

Máquina de Limpeza de Superfícies Envidraçadas: Para além das instruções dadas por cada
fabricante sobre a manutenção das máquinas, há uma série de recomendações gerais para
máquinas elétricas. Entre elas, encontramos as seguintes:
Verificar os cabos de alimentação antes e depois da utilização para evitar o esmagamento de fios.
Exterior das Máquinas – deverá ser limpa sempre que é utilizada.
Verificar o Tanque de Água - Antes de usar, é necessário verificar se o tanque está cheio, pois o
motor poderá danificar-se se estiver a funcionar com pouca água.
Baterias – As máquinas alimentadas a bateria devem ser verificadas, de forma a evitar que fiquem
sem carga durante a sua utilização.

3.3 UTILIZAÇÃO DE FERRAMNETAS DE TRABALHO: CRITÉRIOS A SEGUIR
Para se obter uma limpeza eficaz, deve-se seguir os seguintes passos: todas as ferramentas e
acessórios deverão ser preparados tendo em conta se o vidro está no exterior ou no interior, assim
como a altura a que este está, e as ferramentas deverão estar próximas da área de trabalho, e não no
caminho ou em degraus, para se evitar tropeçar neles.
Resumindo, precisaríamos de:
1. Balde
2. Esponja humidificadora
3. Limpador de janelas
4. Produto de limpeza
5. Vara telescópica (caso as janelas estejam numa zona alta)
6. Pano
7. Removedor

−

Deverá encher-se o balde com água para limpar os vidros. De seguida, adiciona-se um
detergente próprio para a sujidade que pretendemos remover.

−

A vara telescópica deverá ser encaixada na esponja humidificadora, caso seja necessário.

−

A esponja humidificadora deverá ser introduzida na mistura até que esteja completamente
ensopada e depois escorrida com as mãos, pressionando-a de uma ponta à outra.

−

Aproximar a esponja humidificadora do vidro, começando de cima para baixo, e formando um
S, até que esta perca todo o líquido.

−

De seguida, deverá escolher entre utilizar um toalhete limpa vidros ou um limpador de vidros.
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1. Se o raspador for utilizado, abrangerá as áreas onde a sujidade está presa e é difícil de remover.
Deverá evitar-se raspar as molduras, pois estas poderão ficar riscadas. Nesse caso, deverá utilizar
- se o limpador de vidros.
2. Se utilizar os toalhetes limpa vidros, como acontece com a esfregona, comece a partir de cima,
também formando um S, sem levantar o toalhete da superfície. A água residual deverá ser
removida de cima para baixo, e caso haja um excesso de água, poderá agitar o limpador de vidros
e continuar o procedimento de forma eficaz.
−

Caso a vara telescópica seja necessária, será também necessário utilizar a pega articulada, o
que facilitará a possibilidade de realizar o referido movimento, melhorando desta forma, os
resultados.

−

Uma vez terminado o procedimento, haverá resíduos de água nas molduras e peitoris, os
quais deverão ser limpos com um pano de limpeza absorvente.

3.4 UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESPECÍFICOS
Existe uma grande variedade de produtos de limpeza específicos para superfícies em vidro.
Um dos principais problemas encontrados na limpeza dos vidros é os detritos de calcário gerados pela
água. A água contém cal e minerais que permanecem nas superfícies após a evaporação do líquido.
Os produtos antienvelhecimento auxiliam na remoção desses detritos.
A aplicação desses produtos deve ser feita com panos de microfibra ou camurças, e utilizando
esfregões brancos ou azuis menos agressivos, para não provocar fricção no vidro.
Quando precisamos de utilizar um produto de limpeza, sabemos que existe uma vasta gama disponível
no mercado.
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CLASSIFICAÇÃO
Devem ser considerados os seguintes critérios:
−

O que é que vai ser limpo?

−

Que materiais é que vão ser utilizados?

−

Que tipo de sujidade é que vai ser tratada?

−

O preço

−

O grau de perigo envolvido.

Os produtos de limpeza podem ser classificados de acordo com diferentes critérios:
−

De acordo com o pH.

−

De acordo com as características de limpeza.
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1. Classificação de acordo com o PH:
É importante saber-se qual o pH dos produtos durante a limpeza, uma vez que este vai determinar
quais os materiais que podem ser utilizados e quais os não recomendados.
Produtos ácidos
Segue-se uma tabela que identifica o PH dos produtos e as suas indicações de uso.
Acidez

Produto

Indicação

MUITO ÁCIDO (0-3)

Detergentes, limpeza da primeira
aplicação ou remodelação do
cimento.

Não é recomendado para
utilização
em
alumínio,
mármore ou em superfícies
esmaltadas.

ÁCIODO FRACO (3-6)

Para desinfeção e limpeza.

Utilização em superfícies não
delicadas.

BÁSICO LEVE (9-12)

Detergentes multiusos
limpeza profunda.

BÁSICO (12-14)

Detergentes alcalinos utilizados em
fachadas para separar as partículas
de gordura.

São de certa forma prejudiciais
aos produtos derivados de
petróleo, tais como a borracha
e o caucho.

NEUTROS (6-9)

Produtos cuja finalidade é a
conservação e proteção, incluindo
uma vasta gama de champôs.

Carpetes.

para

a

Todas as superfícies.
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2. Classificação de acordo com as características a limpeza:

PRODUTOS
DE LIMPEZA

Recomendamos para a limpeza de todos os tipos de superfícies.
Removem toda a sujidade.
Podem destruir uma estrutura indesejada.
Podem conter propriedades alcalinas ou ácidas, dependendo do tipo de sujidade
a remover.
Podem ter indicações de uso diário ou de uso específico.

São comcebidos para o uso diário, sem prejudicarem a superfície onde são
aplicados.
Podem encontrar produtos com PH neutro e misto, que combinam a sua
PRODUTOS DE capacidade de limpeza com o seu poder de manutenção.

MANUTENÇÃO

PRODUTOS DE
PROTEÇÃO

Utilizam-se para protegerem as superfícies delicadas com uma camada cristalina
fina e lubrificante.
Não são utilizados para limpar a sujidade.
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Lição 4 Medidas Relacionadas com a Saúde e Segurança dos Trabalhadores
4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS RELACIONADOS COM A LIMPEZA DE VIDROS
Os riscos relacionados com a limpeza dos vidros podem ser decorrentes de qualquer uma das
ferramentas ou equipamentos geralmente utilizados. O vidro a limpar esconde uma série de riscos,
dos quais não estamos cientes. Um vidro que esteja em mau estado poderá partir-se durante a
limpeza. Recomenda-se uma verificação antes de se realizar a limpeza, a fim de se evitar esse tipo de
situações.
RISCOS RELACIONADOS COM FERRAMENTAS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS
A vara telescópica

Poderá acertar noutras pessoas. É extremamente
importante segurá-la com firmeza e colocá-la no chão
quando não está a ser utilizada, fora das zonas de
passagem, para evitar problemas.

A esponja humificador e o
limpador de vidros

O principal problema é que poderão cair de uma altura
elevada. Ao limpar sobre uma plataforma ou andaime,
deve-se utilizar um dispositivo que segure o limpador de
vidros ou a esponja humidificadora com um gancho de
segurança.

O raspador

Os riscos associados à utilização do raspador são os cortes
e as quedas. Para evitar as quedas, é importante utilizar- se
um gancho de segurança, segurando-o à vara telescópica.
Quanto aos cortes, geralmente os raspadores vêm com um
batente de segurança que facilita a sua fixação.

Os andaimes

A queda durante a montagem e desmontagem é dos riscos
associados aos andaimes. O operador deve recorrer aos
elementos de proteção individual. São obrigatórios o cinto
e o fecho.

Utilização de máquinas de
elevação irregulares

É necessário utilizar-se os elementos de segurança para
prevenir quedas em altura.

Utilização de andaimes suspensos

Os acidentes ocorrem, geralmente, devido à montagem ou
utilização indevida das cordas de segurança.
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Utilização arriscada de escadotes

Depende do tipo de escadote e do local onde estão
localizados os vidros a limpar. Deve haver estabilidade
durante a realização da tarefa. Um dos riscos mais comuns
é o de escorregar por causa da água.

Máquinas a vapor

O principal risco é a temperatura elevada do vapor,
podendo causar queimaduras. Por outro lado, o peso mais
elevado deste tipo de máquinas também constitui um risco
de danos musculares.

4.2 RISCOS RELACIONADOS COM O LOCAL DE TRABALHO
1. Relacionados com as instalações de trabalho
Os riscos nas instalações de trabalho estão relacionados com as características do próprio local de
trabalho, ou seja, os riscos dependem do modo como foi concebido, a resistência, a distribuição, etc.
As instalações laborais variam consoante o tipo de atividade ali realizado. Este aspeto deve ser
considerado durante a limpeza dos vidros. Deverá ter conhecimento de como é que a configuração
das instalações afeta a segurança do pessoal de limpeza. Como tal, recomendamos que seja feita uma
primeira avaliação do espaço onde se vai realizar a tarefa. Caso seja detetada qualquer área que
constitua um maior perigo, as pessoas responsáveis deverão ser notificadas.
−

Quanto aos pavimentos, passagens e escadas, estes devem ser estáveis, sem irregularidades
e com tratamento antiderrapante. É importante ter especial cuidado com pavimentos
molhados ou encerados.

−

Nas áreas onde existam obstáculos há um risco acrescido de quedas. As escadas também são
uma área onde há maior risco de acidentes.

−

Janelas: Devem estar preparadas para impedir que as vidraças se abram quando se abre as
janelas, para não perturbar o pessoal. Por outro lado, deve-se prestar especial atenção ao seu
processo de limpeza, pois pode originar quedas.

−

As instalações elétricas podem causar acidentes muito graves. O risco aumenta quando nos
encontramos em espaços húmidos.

−

As diferenças de temperatura também afetam o bem-estar dos trabalhadores.

2. Relacionados com as condições de trabalho
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As condições de trabalho também constituem um risco para a saúde das pessoas. Horas noturnas,
horas extras ou horas de trabalho a um ritmo elevado também deverão ser tidas em conta, pois
podem levar ao stress e à fadiga física e mental.

4.3 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Conforme o estabelecido no artigo 2 do Decreto 773/1997, de 30 de maio, declara-se que o
equipamento de proteção individual (EPI’s) é: “qualquer equipamento destinado a ser usado ou detido
pelo trabalhador para sua proteção contra um ou mais riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança
ou saúde no trabalho, bem como qualquer complemento ou acessório destinado a esse objetivo”.
Para a limpeza de vidros numa zona elevada, os equipamentos consistem em:

Protetores de
cabeça

Os capacetes de segurança, se o local de
trabalho assim o exigir. Protetores de cabeça
(chapéus, bonés, barretes, etc., malhas,
tecidos revestidos, etc.) para todas as tarefas
realizadas ao ar livre, em dias de
sol.

Protetores
auriculares

Podem ser de vários tipos, e devem ser
utilizados pelos trabalhadores do setor que
executam tarefas em áreas com altos níveis de
ruídos.

Protetores faciais e
oculares

Óculos e painéis (viseiras) a serem usados em
atividades em que há o risco de projeção de
partículas.

Protetores do trato
respiratório

Deverá ser escolhido o tipo mais apropriado,
consoante o produto a usar: se para trabalhar
com produtos químicos ou para proteger
contra áreas com pó.

148

Protetores de mãos
e braços

Em praticamente todas as atividades deste
setor é necessário usar luvas de proteção e
cortes e, em alguns casos, para proteger
contra produtos químicos.

Calçado de
segurança ou de
proteção

Com sola antiderrapante, quando se trabalha
em zonas molhadas, e com biqueira
reforçada, em caso de risco de queda de
objetos que possam causar danos físicos.

Protetores da pele

Cremes protetores a utilizar na execução de
tarefas ao ar livre e em dias de sol.

Protetores corporais
completos

Deve ser usado vestuário de sinalização
(pulseiras, luvas) (refletoras e fluorescentes)
para melhorar a visualização, quando há um
risco de tropeçar.

Arresto contra
quedas (cinto)

Equipamentos de proteção e cintos contra
quedas em altura: para manter o colaborador
seguro durante a tarefa de limpeza.
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4.4 APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA TRABALHOS VERTICAIS
Trabalhar em altura é uma das atividades profissionais mais perigosas que há. Os danos que o corpo
humano sofre após uma queda são geralmente severos, e poderão até resultar em morte.

Alguns dos fatores que são origem às quedas são:
1. Comportamento errado
−

Pessoal que não tem o conhecimento necessário para realizar trabalhos em altura sem correr
riscos.

−

Pessoal que não tem as capacidades físicas necessárias para realizar este trabalho.

−

Pessoal que não tem em conta as medidas a tomar em relação à prevenção de riscos
profissionais no trabalho em altura.

2. Condições de trabalho
−

Áreas de trabalho inseguras.

−

Condições climatéricas adversas: chuva, neve, vento, etc.

−

Equipamento de trabalho inadequado ou deficiente, ou a falta dele.

3. Outros
− Presença de energia elétrica
−

Iluminação insuficiente.

−

Espaços de trabalho pequenos

−

Arestas vivas ou afiadas.

As medidas de segurança que visam prevenir acidentes de trabalho em altura estão relacionadas com
a utilização de sistemas individuais contra a queda. Estes sistemas são compostos pelo cinto, cabo e
corda de segurança.
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A utilização de escadas
As escadas são muitas vezes úteis para a limpeza de vidros, como um
meio de alcançar as áreas mais elevadas.
O principal risco relacionado com o trabalho em altura é o risco de queda
a diferentes níveis, sendo esta a principal causa de acidentes graves e
fatais nas atividades de limpeza.

Propõem-se as seguintes medidas de prevenção:
−

Sempre que possível, evite utilizar aparelhos de elevação. Deverá tentar-se trabalhar a partir
do solo com ferramentas que tenham uma pega suficientemente longa.

−

Caso o acima exposto não seja possível, serão utilizados elementos de elevação com uma
maior superfície de apoio possível, limitando-se o uso de escadotes em tesoura a tarefas de
curto prazo. Nunca utilize artigos instáveis, tais como cadeiras, caixas, mesas…

−

Os elementos de elevação não deverão ser usados se sofrermos de alguma doença ou se
estivermos a tomar medicamentos que possam causar tonturas ou perda de equilíbrio.

−

Caso o uso de escadotes seja indispensável, deverá ter-se extrema cautela, de forma a evitar
escorregar devido ao apoio insuficiente. Uma outra contraindicação é que o escadote
contenha outro elemento e, desta forma, ganhe peso. Caso o escadote esteja apoiado numa
parede, deve estar suficientemente inclinado para evitar a queda aquando do seu uso.

−

O escadote não deverá ser utilizado por mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, e não é
recomendado que se suba ou desça carregando qualquer tipo de carga que ponha em risco a
segurança do trabalhador.

−

Quando se usa um tipo de escadote em tesoura, este deverá estar totalmente aberto.

−

Caso se utilizem escadotes de duas vias, as correias de fixação e os sapatos antiderrapantes
devem estar em perfeitas condições.

−

Se estiver a trabalhar a uma altura superior a três metros, use um cinto de segurança.
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Utilização de andaime
Para prevenir acidentes de trabalho relacionados com andaimes, deverão ser
seguidas as seguintes recomendações:
− A superfície sobre a qual o andaime está instalado deverá ser
nivelada. Devem ser utilizadas as pernas regulamentares para
compensar os pisos irregulares.
− A base a partir da qual o trabalho será realizado deve ter um
gradeamento duplo e uma base.
− Caso o andaime seja demasiado alto, deve ser fixado a uma superfície
estável.
− Para se trabalhar num andaime é obrigatória a utilização do cinto de
segurança e a respetiva corda de segurança.

Utilização de elevadores
Os elevadores do tipo cesto são frequentemente utilizados para a limpeza dos
vidros. A sua utilização é bastante confortável e simples, aumentando a
produtividade do trabalhador, mas em contrapartida, a sua utilização envolve
um conjunto de meios para prevenir acidentes.
Seguem-se algumas dicas de segurança:
− É necessário verificar o estado do equipamento, elevando-o e
baixando-o antes de ser usado.
− A carga deve estar bem distribuída sobre o cesto, e respeitando os
pesos máximos.
− A subida e descida do cesto deve ser efetuada com a plataforma
completamente parada.
− Não deverá ser utilizada em condições climatéricas adversas, tais
como vento forte, chuva, etc.
− Deve ser utilizado o equipamento de proteção individual.
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4.5 CONHECER E APLICAR AS MEDIDAS DE SEGURANÇA NA PRESENÇA DE PESSOAS NO
AMBIENTE DE TRABALHO
A presença de pessoas no ambiente de trabalho é uma questão a considerar, ainda mais se o trabalho
é realizado em altura. As tarefas deverão ser organizadas com base nos horários de trabalho do
pessoal, correspondendo adequadamente para evitar acidentes.
Algumas destas medidas são:

−

Ao utilizar-se escadotes ou sistemas de elevação, o espaço deverá ser delimitado para
impedir a entrada.

−

O trabalho deverá ser sinalizado com fitas de sinalização.

−

Se o trabalho for feito no exterior, o trânsito deve ser cortado. Isto deve ser comunicado
às autoridades competentes, e deve ser solicitada uma autorização atempadamente.

−

As ferramentas utilizadas em altura devem estar protegidas contra possíveis quedas, como
os químicos, evitando-se desta forma o risco de acidente para os transeuntes.
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UNIDADE 5 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA COM A
UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS
Lição 1 Limpeza com Máquinas: Classificação, Componentes de Manutenção
O operador deverá conhecer os componentes mecânicos e elétricos das diferentes máquinas,
garantindo que estas são utilizadas de acordo com as regras de funcionamento corretas para
máquinas, para que estas funcionem devidamente e para que a sua vida útil não seja reduzida devido
ao desconhecimento dos componentes.
É muito importante que o manual de instruções esteja sempre disponível para que se possa proceder
a uma utilização correta das máquinas. Leia o manual cuidadosamente, e verifique se todos os
componentes estão de acordo com as instruções dadas e, na eventualidade de observar alguma
anomalia, atue em conformidade com o protocolo estabelecido, alertando o pessoal responsável pela
manutenção.

1.1 TIPOLOGIA E COMPONENTES DAS MÁQUINAS
Componentes mecânicos, elétricos e outros.
Varredoras:
São máquinas concebidas para varrer sólidos em superfícies médias que
variam entre os 600 e os 2000 metros quadrados, dependendo do
tamanho da varredora. Estas máquinas permitem a limpeza das
superfícies exteriores, tais como parques de estacionamento ou pátios, e
também são concebidas para uso interior e limpeza de alcatifas.
Proporcionam uma economia de tempo e de trabalho, uma vez que num
espaço de grandes dimensões, o trabalhador teria de despender muito
mais tempo e esforço. As varredoras estão disponíveis com motores CC
(corrente contínua), com baterias e motores a gasolina. É uma excelente
escolha para áreas alcatifadas de grandes dimensões, desde que as
escovas principais sejam macias.
Apenas as pessoas que já tenham recebido formação sobre como operálas e que sejam as pessoas responsáveis é que podem utilizar estes
aparelhos.
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Lavadora aspiradora:
São compostas por máquina de lavar e aspirador de pó e de água. Este tipo
de máquina permite rendimentos muito elevados e foi especialmente
concebida para a limpeza de corredores, hall de entrada, armazéns.
Têm um depósito de tanque, onde o operador introduz o detergente,
sendo a dosagem feita pela máquina.
As escovas libertam a sujidade, um rebordo de borracha na parte de trás
desloca a água, e a sujidade é sugada e depositada através do filtro.
Este tipo de máquina funciona com pilhas carregadas, e é utilizada em
pedra, azulejo, cimento, mármore, borracha, vinil, madeira lacada, etc.

Varredoras com operador de pé, onde o operador arrasta a máquina (que
é acionada por um sensor no leme). Estes tipos de varredoras são
utilizadas em espaços mais estreitos e com menor manobrabilidade, como
em parques de estacionamento.

Varredora para operador a bordo é mais volumosa, e é o operador que
conduz a máquina, iniciando-a ao premir o botão de arranque, tem um
pedal de travão e aceleração, e dirigindo-a com um volante, o que facilita
as manobras.

Cada máquina necessita de materiais e de produtos especificamente concebidos para a sua utilização,
como tal é fundamental conhecer essas especificações, dependendo das tarefas a realizar. A escolha
acertada depende do resultado.
Teremos de considerar diversos fatores:
−

O local onde se vai utilizar a máquina (interior ou exterior).

−

O trabalho a realizar.

−

A natureza da superfície a limpar.

Estas recomendações podem ser aplicáveis a qualquer tipo de máquina, uma vez que estas devem ser
corretamente utilizadas, pelo que deveremos sempre ter o manual correspondente.
−

Caso se adicione primeiro o detergente ao tanque, e só depois a água, isso poderá provocar
imensa espuma.

−

Existem modelos com dispositivos doseadores.
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Máquina rotativa:
São máquinas indispensáveis para a limpeza e manutenção dos pavimentos.
São utilizadas para o esfregamento, enceramento, polimento, decapagem e
cristalização dos pavimentos.
As máquinas rotativas cobrem quase todo o trabalho nos pavimentos, por isso
o coxim e o disco rotativo estarão disponíveis, dependendo da utilidade.
São utilizadas para uma limpeza e reparação profissional tanto em pavimentos
molhados como secos. Realizam a sua ação no piso com um suporte rotativo
impulsionado por um motor que se posiciona como um
atrelado.

Dependendo da técnica de limpeza ou manutenção a realizar, teremos um coxim ou disco diferente.
Os acessórios mais comuns de uma máquina rotativa são:

Escovas: O tipo de escova depende do trabalho que se pretende
realizar com elas.

Discos corrosivos: feitos de fibras sintéticas ou metálicas, são aliados
indispensáveis na limpeza mecanizada de pavimentos. Podem ser
diferentes em termos de dureza e tamanho. Para que as possamos
distinguir, estas vêm em cores diferentes. Para além da cor e da
composição, também diferem em diâmetros, dependendo do
tamanho da máquina.

A pessoa que utiliza a máquina conseguirá guiá-la com um simples movimento da pega para cima e
para baixo.
Durante a realização do trabalho, deverá descolar-se a máquina sempre para trás, na direção da
tomada.
Após a sua utilização, é importante limpar todos os componentes e, de seguida, limpar a própria
máquina. Também é importante secá-la, especialmente na área onde os discos ou as escovas estão
fixadas, caso contrário, correm o risco de enferrujar.
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Assim que a placa estiver em movimento e o produto tiver sido aplicado diretamente nas superfícies,
levantando o leme para a posição de utilização, a placa será montada no disco que iremos utilizar, o
qual tínhamos previamente colocado no pavimento, iniciando assim o trabalho. Este método impedirnos-á de exagerar na máquina.
Não nos deveremos esquecer que durante a utilização da máquina rotativa, o cabo de contacto deverá
passar por cima do nosso ombro e para trás de nós, assim evitando que o cabo fique enrolado e
atravessado na máquina.

Aspiradores:
São um elemento fundamental na limpeza diária realizada pelo
pessoal, removem o pó em todos os tipos de superfícies e a
limpeza é mais minuciosa e higiénica, uma vez que o pó não fica
no ar, como acontece com a limpeza manual, mas é absorvido.

Aspirador de pó e água:
Para a aspiração do pó e de pequenos detritos de água, aquando
do enxaguamento ou derramamento de líquidos, ou em caso de
cheias devido à chuva, entre outras causas. A principal
característica deste tipo de máquinas é que têm um grande poder
de aspiração tanto do pó como de líquidos.
No caso da absorção de água, esta máquina tem um tanque de
recolha com suportes basculantes.
Quando adaptamos a máquina para a absorção de pó, um saco de
aspiração é colocado no interior do tanque, adaptado ao bocal de
sucção.

Aspiradores de mochila:
Este tipo de aspirador é utilizado em locais de difícil acesso, como
aviões, poltronas, cortinados. São geralmente silenciosos e estão
equipados com uma moldura ergonómica que protege o ombro e
zona lombar do utilizador; o operador fica com uma mão livre,
ajudando-o a realizar tarefas adicionais, como a recolha do lixo.
São máquinas fáceis de usar e o seu peso não excede os quatro
quilos. O ar é expelido na direção oposta à do operador.
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Lavadoras de alta pressão:
Concebidos para a limpeza de terraços, de caleiras e muitas outras
aplicações profissionais. A remoção da sujidade depende em
grande medida da proximidade da boquilha na superfície: quanta
maior for a pressão exercida, melhor se eliminará a sujidade
incrustada.
Este tipo de máquina de limpeza não necessita de muita água, uma
vez que esta multiplica a força por vinte.
Os hidrofólios da água quente são maiores, mais pesados e
requerem mais cuidado, no entanto, o seu poder de limpeza
também é muito mais elevado, pois a água quente dissolve com
mais facilidade as gorduras, os óleos ou outro tipo de substâncias.

Máquina de injeção e extração:
Este tipo de máquina é o ideal para a limpeza dos pavimentos e
revestimentos têxteis. Este sistema tem a capacidade de remover
bastante sujidade, apesar do tempo de secagem ser maior. O que
este tipo de máquina faz é, ao mesmo tempo, pulverizar uma
solução química na área a tratar, fazendo com que o produto
levante a sujidade, a qual é lavada de imediato com um injetor de
água quente e aspirada.

Aspirador a vapor:
Os aspiradores a vapor combinam os benefícios da aspiração a
seco com a limpeza a vapor, conseguem recolher pequenos
detritos sólidos do chão, limpá-lo com o vapor e secá-lo, para
finalizar.
É possível aspirar a seco e a vapor utilizando-se o mesmo filtro.
Com o vapor quente consegue-se obter uma limpeza e higiene
profunda.

Limpadores a vapor:
Concebidos para remover a sujidade, estes limpadores não
ocupam muito espaço. Este tipo de máquina de limpeza não
requer a utilização de produtos químicos, o que constitui uma
melhoria no processo de limpeza; para além da decapagem de
pisos duros, é também utilizada para a limpeza de cozinhas, casas
de banho, janelas, utilizando-se sempre os acessórios
recomendados pelo fabricante para cada utilização.
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Ao utilizar-se este tipo de máquina, devem-se considerar uma série de recomendações:
−

Antes de se trabalhar numa superfície, deve-se ler as instruções do fabricante e realizar um
teste numa área resguardada ou numa amostra.

−

Deixar secar a superfície com vapor antes de verificar se existem variações na cor ou na
forma.

−

Encher o tanque com água.

−

Preparar a solução detergente.

−

Encher o depósito de detergente, montar os acessórios e selecionar o modo de
funcionamento.

−

Para madeira ou superfícies delicadas, proceder cuidadosamente, uma vez que um
tratamento com excesso de vapor poderá danificar o enceramento, a cor ou o brilho da
superfície.

−

Devemos evitar escovas abrasivas na limpeza de aço inoxidável.

1.2 TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
Para se obter uma limpeza perfeita, é muito importante manter as máquinas em perfeitas condições.
Devemos sempre seguir as recomendações do fabricante.
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Lição 2 Utilização de Produtos de Limpeza: identificação, propriedades e
armazenamento
2.1 MANUTENÇÃO, INETRPRETAÇÃO DOS PLANOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA
A manutenção preventiva visa manter os equipamentos e as instalações nas perfeitas condições de
funcionamento, assegurando o seu desempenho ao longo da sua vida útil e, consequentemente,
reduzindo possíveis avarias e falhas provocadas pelo seu mau estado de conservação, pelo que se
deve considerar a manutenção corretiva, ou seja, as ações desempenhadas quando a falha já foi
registada.
Para prevenir ou reduzir o risco de avarias ou mau funcionamento na limpeza das máquinas, deverão
ser definidos procedimentos para a análise periódica das condições perigosas que os equipamentos,
o funcionamento e a área de travamento, etc., podem apresentar. Estes sistemas ajudam-nos a dar
uma resposta às falhas ou a situações de emergência.
O uso diário ou prolongado das máquinas provoca o seu desgaste e a modificação dos seus
dispositivos, como tal, é fundamental incluir um programa de manutenção para cada equipamento
nas suas rotinas de trabalho.
Para desenvolver e aplicar estes procedimentos, deveremos considerar o seguinte:
−

Uma análise dos planos, definindo-se a frequência, a cobertura e o percurso de revisão.

−

Obter um maior volume possível de informação sobre as características técnicas dos
equipamentos.

−

Elaborar um inventário dos artigos que a máquinas transporta.

−

Elaborar listas de controlo, as quais são frequentemente fornecidas pelos fabricantes.
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Medidas preventivas e corretivas:

A. Varredora para operador a bordo
−

As máquinas deverão ter marcação CE.

−

As ferramentas devem ser mantidas em bom estado de funcionamento e de limpeza.

−

Antes de iniciar a tarefa, é aconselhável verificar os níveis de gás ou de óleo do motor, o
filtro de ar, etc.

−

Utilize sempre o combustível recomendado pelo fabricante.

−

O operador responsável pelo seu manuseamento deve ter o manual de instruções de
segurança fornecido pelo fabricante à sua disposição.

−

O aspirador apenas pode ser utilizado para estes fins, não deverá ser forçado a realizar
outros trabalhos para os quais não foi concebido.

−

Serão feitas inspeções periódicas para se evitar possíveis defeitos no aspirador, o que
poderá dar origem a riscos. Em caso de avaria, deverá ser reparado em centros
especializados.

−

O operador responsável pela gestão do aspirador deverá saber como manuseá-lo. Antes de
qualquer inspeção, avaria ou operação de manutenção, o motor do aspirador deve ser
desligado.

−

Não deixar a máquina com o motor ligado.

−

No final do dia de trabalho deverá limpar-se a máquina, e deve-se realizar uma verificação
das condições e dos elementos de segurança. Caso seja detetada alguma avaria, deverá
informar-se a pessoa responsável.

−

O reabastecimento da máquina deve ser realizado numa área ventilada, sendo totalmente
proibido fumar durante esta operação.

−

O motor da máquina também deve ser desligado antes de se encher o depósito de gás.
Aconselha- se que se espere que o motor arrefeça antes do abastecimento.

−

As máquinas de montar apenas poderão ser movidas a partir desta posição. De modo a
evitar-se o uso não autorizado, remova sempre a chave da ignição.

−

Deve prestar-se especial atenção às verificações e substituições periódicas de filtros e
escovas, para se obter uma maior eficácia.
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B. Varredora
−

Não deixe as máquinas com baterias descarregadas, recarregue-as o mais rápido possível.

−

Para evitar fugas, mantenha sempre as baterias limpas e secas.

−

Proteger da sujidade.

−

Caso produzam espuma ou fugas de líquido, o aparelho deverá ser imediatamente
desligado.

−

Ajustar o rebordo de secagem com a roda de ajuste, para que toquem no piso.

C. Máquina rotativa
−

Ultilização da máquina de acordo com as intruções do fabricante.

−

Antes de ligar a máquina, realize uma pequena verificação de segurança:

−

Cabos: verifique se estão em bom estado.

−

Disco de polimento: verifique se o disco tem um tamanho adequado para a máquina.

−

Discos abrasivos e palha de aço: Assegure-se que os discos ou a palha de aço são os
indicados para a tarefa de limpeza a realizar, se estão limpos e em boas condições.

−

Escovas – Caso na limpeza seja necessário utilizar-se escovas, verifique se estas estão
limpas, em boas condições e se cumprem os requisitos da máquina.

−

Utilize apenas os acessórios especificados pelo fabricante. Não guarde a máquina com os
discos ou as escovas.

−

Pare a máquina e desligue-a se o cabo de alimentação estiver danificado.

−

Não retire o cabo da máquina à força: desligue-o e mova-o para a tomada mais próxima.

−

Não puxar o cabo para desligar a máquina.

−

Caso tenha de utilizar um produto químico, leia a ficha de segurança antes de o utilizar.

−

Use os equipamentos de proteção individual recomendados, tais como os óculos de
proteção, sapatos de proteção com sola antiderrapante, proteção do trato respiratório e
se aplicável, protetores auriculares.
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D. Vacuum Cleaners
−

Limpe o aparelho, os acessórios ou cabo após a utilização com um pano húmido.

−

Verifique sempre os filtros, tubos e mangueiras, pois estes podem estar entupidos.

E. High-Pressure Cleaners
−

Antes de utilizar a máquina, verificar o seu bom estado, os cabos, mangueira, etc. Use
equipamentos de proteção individual, entre outros: óculos, botas com sola antiderrapante,
peças à prova de água.

−

Ao ligar a máquina, certifique-se que a pistola de pressão está bem presa no seu lugar.

−

Ao ligar a máquina, tenha em consideração que o jato de água de alta pressão poderá
mover-se para trás.

−

Não direcionar o jato para aparelhos elétricos.

−

Antes de realizar qualquer operação de manutenção, desligue a máquina da rede elétrica
e bloqueie o abastecimento de água.

−

Não remover as proteções colocadas na máquina e nos acessórios. Não deixe a máquina
sem vigilância.

−

Não direcione o jato de água para a máquina.

−

Não utilizar a máquina em caso de mau tempo ou à chuva.

−

Caso vá utilizar um produto químico, leia a ficha de segurança antes da utilização e cumpra
as regras de funcionamento, devendo também usar os equipamentos de proteção
individual recomendados.

−

Não coloque a mão ou qualquer parte do seu corpo no jato de água que sai da pistola de
alta pressão.

−

Não utilize líquidos corrosivos ou inflamáveis na máquina. Não toque na tomada com as
mãos molhadas.
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−

Não pise ou puxe com força pelo cabo de alimentação ou o cabo de ligação. Mantenha os
cabos longe de fontes de calor, combustível ou de objetos pontiagudos ou cortantes.

−

Não utilize a máquina se notar que a mangueira de água de alta pressão está danificada
(risco de explosão).

F. Limpadores a vapor
Após a utilização deste tipo de máquinas:
− Esvaziar os recipientes de água e detergente, deixando-os secos e limpos.
−

Esvaziar, limpar e secar o recipiente de água.

−

Limpar os acessórios.

−

Limpar a sujidade visível no invólucro da máquina

Para a limpeza de superfícies:
− Limpeza de aço inoxidável – Evite utilizar escovas abrasivas. Utilize um bocal com um
encaixe em borracha ou um bocal concentrado sem uma escova redonda.
−

Ao limpar superfícies lacadas ou com revestimento sintético, tais como portas, parquet,
etc., pode manchar-se ou deixar-se cair cera, produto limpa móveis, camadas plásticas ou
tintas. Para limpar essas superfícies, aplique vapor com um pano na superfície.

2.2 ARMAZENAMENTO DAS DIFERENTES MÁQUINAS
−

A manutenção da ordem e da limpeza do espaço onde armazenamos as máquinas e os seus
acessórios é fundamental para a sua conservação.

−

O operador é responsável por manter o local onde as máquinas e os seus acessórios são
armazenados em perfeitas condições.

−

Cada vez que é utilizada uma máquina de limpeza, os acessórios necessários para proceder à
limpeza devem ficar perfeitamente limpos após a utilização e após o armazenamento,
evitando-se desta forma a sua deterioração; os filtros devem ser limpos e secos, e as escovas
não devem conter sujidade.

−

Deveremos cumprir as recomendações dadas pelos fabricantes.
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2.3 INTERPRETAÇÃO DAS FICHAS TÉCNICAS E DA SINALIZAÇÃO DAS MÁQUINAS
A sinalização de segurança é uma medida de precaução complementar que não pode ser substituída
por outras. Como medida complementar, não existe por si só, mas é o elo de ligação de uma cadeia
de ações preventivas básicas que se iniciam com a identificação e avaliação do risco.
Após instruir e proteger os trabalhadores, fornecendo-lhes informações e equipamentos de proteção
individual, atingimos a última fase, na qual a sinalização é considerada como uma medida preventiva
complementar às outras medidas.
Esta informação deve ser compreensível, e o trabalhador deve prestar atenção aos riscos decorrentes
das equipas de trabalho presentes no seu espaço, mesmo que estas não utilizem as máquinas
diretamente.
Os sinais manter-se-ão durante a tarefa, e deverão ser conservados em perfeitas condições, devendo
ser imediatamente substituídos caso isso não aconteça.
Geralmente, existem vários tipos de sinais no local de trabalho:

Sinais em forma de painel: São aqueles que, pela
combinação das suas formas geográficas, cores e
símbolos ou pictogramas, fornecem certas
informações. A sua visibilidade é assegurada pela
iluminação de intensidade suficiente. Atribui-se à cor
de segurança um determinado significado
relacionado com a saúde e segurança no trabalho,
sendo que o símbolo ou pictograma representa uma
situação específica ou induz um determinado
comportamento.
Utilizado num sinal em forma de painel ou numa
superfície luminosa.
Notas: proibição – obrigação – combate a incêndios – salvamento
ou socorro.
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Sinais luminosos: Um sinal emitido por um
dispositivo feito em materiais transparentes ou
translúcidos, iluminando por trás ou por dentro, de
forma a parecer uma superfície luminosa.

Sinais acústicos: Um sinal sonoro codificado, emitido
e transmitido pelo dispositivo, sem a intervenção
humana ou voz sintética.

Sinais gestuais: movimentos ou disposições de
braços e de mãos em forma de sinal codificado, para
orientar as pessoas que estão a fazer manobras que
poderão constituir um risco ou perigo para os
trabalhadores ou utilizadores.

Aviso: Todas as imagens utilizadas neste documento são licenciadas pela Creative Commons ou
utilizadas em conformidade com a doutrina do uso justificável [fair use]. Este manual serve apenas
para fins pedagógicos e pode ser reproduzido em fotocópias para utilização em sala de aula por
entidades ONG. Este manual não visa o lucro.
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