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Imagem1- Materiais de limpeza

Conceito básico

Um serviço de limpezas é quando são retiradas impurezas de um 
material ou local. São necessários para esta actividade vários 
materiais como vassoras, sabão, água, espanador, esfregona, etc.
O serviço de limpeza é indispensável para a sociedade, pois é uma 
condição básica para a saúde de todos e concebe um conforto e 
bem-estar dos ambientes.
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Imagem2- Serviço de limpezas em hospitais

Aplicabilidade

Um  serviço  de  limpeza  pode  ser  aplicado  a  qualquer  lugar  ou 
objeto. Tem que ser feito ao ambiente (como jardins, florestas, a 
oceanos,  etc);  a  prédios  (de  habitação  e  negócios);  a  centros 
hospitalares  (clinicas,  centros  de  saúde,  hospitais);  e  a  centros 
industriais (como fábricas).
Um  serviço  de  limpeza  terá  que  ser  aplicado  a  qualquer 
circunstância onde haja movimento.

Imagem3- Serviço de limpezas de vidros
em prédio de negócios
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Imagem4- Limpeza domiciliar

Tipos de limpeza

Dependendo  do  ambiente,  superfície  e  sujidade  terão  de  haver 
vários  tipos  de  limpezas.  Terão  que  ser  usados  vários  produtos 
diferenciados, materiais ou até mesmo máquinas.

• Limpeza  ecológica-  Esta  limpeza utiliza  produtos  amigos  do 
ambiente;

• Limpeza domiciliar- esta limpeza refere-se ao nosso dia-a-dia, 
ao nosso quotidiano, é uma limpeza feita sem preocupações 
técnicas,  cada  pessoa  terá  o  seu  conceito  de  qualidade 
diferente;

• Limpeza predial-  Aqui  são necessárias  pessoas constratadas 
para a elaboração desta limpeza pois é preciso conhecimentos 
básicos de aplicação de produtos químicos e capacidade para o 
manuseamento de equipamentos;
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• Limpeza  técnica-  neste  tipo  de  limpeza  também  são 
necessárias  pessoas  contratadas,  mas  desta  vez  orientadas 
por um profissional da área pois é necessária uma aplicação 
acertada de processos adaptados aos tipos de superfícies e ao 
tipo de sujidade a ser retirada;

• Limpeza hospitalar- esta limpeza terá que ser mais cuidada, e 
por  isso  são  constratadas  pessoas  com  conhecimentos  de 
aplicabilidade  de  produtos  e  desinfeção  de  superfícies.  É 
necessária  uma  manutenção  de  ambiente  e  uma  completa 
desinfeção do local.

• Limpeza  indústrial-  nesta  limpeza  também  são  necessárias 
pessoas contratadas com competência para o manuseamento 
de equipamentos pesados, como hidro-jatos de alta pressão 
para  remover  rapidamento  grossas  crostas  de  sujidade  e 
aspiradores de alto vácuo para recolher grandes quantidades 
de resíduos.

Imagem5- Limpeza indústrial
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Imagem6- Diversão na limpeza da casa

Conselhos práticos

Para uma limpeza bem feita são necessários vários processos, tais 
como:

• Leve a limpeza num sentido de brincadeira, como algo 
divertido, não como um enfado, pois assim as coisas fluiram 
melhores;

• Faça um plano antes de começar. Escreva tudo o que quer e 
tenha para fazer, para não se perder a meio;

• Junte todo material num só sitio para não andar de um lado 
para o outro;

• Comece a limpeza de trás para a frente, ou seja, da divisão 
mais longe da saída da casa, até a porta de saída;
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• Geralmente começa-se pelos quartos e pelas casas de banho e 
termina-se na sala e na cozinha;

• Faça a limpeza divisão por divisão da casa, se não pode causar 
confusão;

• Abra as janelas;
• Varra, aspire, tire o pó dos móveis;
• Utilize produtos apropriados para móveis e outras peças;
• Quando terminar a limpeza numa divisão certifique-se que não 

deixou nada que possa precisar para outra divisão;

Imagem7- Senhora a limpar a casa com felicidade
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O PORTAL DA CONSTRUÇÃO é um portal agregador de
conteúdos relacionados com as áreas

de construção civil, arquitectura e engenharia civil.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO disponibiliza, entre os seus
conteúdos, um Directório de Empresas do ramo, com o intuíto
de proporcionar aos seus utilizadores um fácil e rápido acesso

a contactos relevantes do sector.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO propõe-se a ser uma indispensável
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.
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