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 Em limpeza profissional...“Resolver“? 

2 
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ou “resolver“  



 

 

PRESENTE: “Hoje sente-se bem quando 

consegue evitar as falhas não previstas.” 
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PASSADO: “O operador da Limpeza Industrial 

sentia-se bem quando executava uma ação 

corretiva eficaz.” 

 



A  HIGIENIZAÇÃO  ADEQUADA, É  ALIADA 

DA  SUSTENTABILIDADE 
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A premissa da limpeza sustentável mostra que as 
empresas de fato podem ser mais eficientes usando: 
 
•  MENOS água, energia, espuma e corrupção.  
 

•  MAIS sabedoria, ética e conhecimento.  



REQUISITOS  GERENCIAIS  DE  UM 

SISTEMA  DE  LIMPEZA  INDUSTRIAL 

Requisitos de 

desempenho 

Disponibilidade 

operacional 

desejada 

Restrições 

(custo, preço, 

tempo, espaço) 

Requisitos de 

suprimento 

Requisitos de 

manutenção 

Requisitos da 

confiabilidade 

Tempo médio 

para limpar 

Tempo médio 

para resolver 
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Tempo tolerável 

de falha 

operacional 



LIMPEZA TÉCNICA INDUSTRIAL 

São ações para que um equipamento ou sistema, 

seja higienizado e conservado, conf. especificação. 
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O custo da limpeza sustentável é sempre menor 

que o custo do eventual reparo! 



ANÁLISE   DA  LIMPEZA  TÉCNICA 

Baseia-se na documentação, ordens de serviço, 

banco de dados (histórico), etc., para detectar um 

desvio da situação atual para a situação desejada, 

buscando eliminar incrustações aderidas. 
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ANÁLISE DE FALHAS 
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É o exame metódico do sistema que falhou pela 

sujeira aderida, além dos efeitos da incrustação. 

CONFIABILIDADE  

É a perspectiva de operar com sucesso em período 

de tempo e condição especificas. 
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DISPONIBILIDADE INSTANTÂNEA > perspectiva 

que o equiptº funcione com êxito quando for exigido. 

 

LIMPEZA PLENA > é a ação de limpeza, para uma 

condição ativa pré-definida, num espaço de tempo. 
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LIMPEZA   “INTEGRANTE”  DO  PRODUTO 

A produção deseja da “Limpeza de Manutenção”: 

Maior disponibilidade confiável ao menor custo. 

Quanto maior for a disponibilidade menor será a 

demanda de serviços. 
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Deixar de ser apenas eficiente para se tornar eficaz:  

mantendo seu desempenho, e reduzindo a 

probabilidade de uma parada por contaminação. 

não basta somente realizar a limpeza, é vital 

desincrustar equipamentos rapidamente;  

LIMPEZA  “INTEGRANTE”  DO  PRODUTO 

Para ser estratégica, deve estar voltada para os 

resultados. 
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LIMPEZA TÉCNICA CORRETIVA é realizada em 
sistemas que estão sob incrustação ou contaminação.  
 
 

Pode ser de urgência ou programada, dependendo 

dos efeitos e das necessidades de atendimento. 



•  Apresenta melhor relação custo x benefício; 

•  Permite flexibilidade para atender a produção; 

•  Aumenta a vida útil de sistemas e equipamentos; 

•  Reduz as falhas nos sistemas e processos. 
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LIMPEZA TÉCNICA PREVENTIVA  

 
é feita em sistemas que não estejam sob falha 

VANTAGENS 
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A Limpeza Técnica busca o padrão da 

“sujidade  zero” (qualidade).  
 

 O sistema produtivo quando disponível em plenas 

condições de uso, resulta em maior produtividade 

com menos custos. 

Níveis de Dificuldades 



 

LIMPEZA TÉCNICA E CONFIABILIDADE  
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Melhor custo x benefício 

Segurança do sistema  

Este padrão é obtido quando o sistema é limpo, 

desinfetado ou descontaminado adequadamente. 

Maior confiabilidade 
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PANOS ABANDONADOS “POUCO USO” 
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Desculpa comum > estopa na contenção de óleo... 
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RESÍDUOS ABANDONADOS 
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LIMPEZA DOS EPI´S 

Cuidado! Quando nos acostumamos com a sujeira,  

ela vira elemento da limpeza… 
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A INDICAÇÃO NÃO É SEGUIDA. 

Orgânico, 

Papelão, 

Plástico, 

Papel, 

Cigarros. 
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WC E VESTIÁRIOS 

Cuidado com a idéia do “cheirinho”... 

O cheiro de urina fica impregnado.... 

Não confundir desodorização com desinfecção.  
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VANDALISMO NOS BANHEIROS 



PRODUTOS DE LIMPEZA 
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O impacto nocivo dos produtos, provoca degradação, 

poluição aquática e disseminação orgânica 

desequilibrada, devido às fórmulas. 

Logística Reversa - bombonas 

O mundo não suporta mais esse padrão de consumo.  

Produtos Profissionais favorecem esta idéia. 



TÓPICOS  MENOS  (OU +) IMPORTANTES 

Quais atributos essenciais do “sabão em pó?  

 

Qual o critério para a compra de um desinfetante? 

 

Produtos profissionais ou domésticos? 

 

Quais são os produtos para limpar vidros e móveis? 
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GRANDE ERRO – “MISTURAS” 

Na diluição dos produtos concentrados, deve ser  
seguida  a orientação dos fabricantes.  

  

 

Misturar produtos = ineficiência e desperdício.  
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PRODUTOS CONCENTRADOS  

 Para serem utilizados de forma prática, e eficaz, 

precisam ser diluídos em água. 

 
Diluição na proporção exata. 

Formas de manuseio,  

Área de armazenamento, 

Custo por limpeza, 

Transporte, 

Embalagens. 
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USO RESTRITO 

Substituir o Sapólio por  
produtos líquidos e não 

abrasivos. 

LIMPA PEDRAS  

 
Ácido para remoção  

pesada em pedras não polidas.  

Atenção ao sabão em pasta para as mãos... 



DETERGENTE - OBSERVAÇÃO 

A dosagem deve estar de acordo 
com as instruções do fabricante…  
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O aumento da concentração não melhora a 
eficácia; e pode ter efeito negativo devido 
à formação de espuma.  

O uso demasiado de detergente torna 
o ciclo dispendioso. 



DESINFETANTES 

Muitos não são perfumados, porém são 

super eficientes... 

 

Produto capaz de destruir, os 

microrganismos de uma superfície. 
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Deve-se evitar o uso associado a sabões 

e detergentes. 



ÁGUA SANITÁRIA 
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Indicada para esterilização de  
locais favoráveis à propagação 
de germes - banheiros e cozinhas. 

ALCOOL 70 

Eficiente nas ações que não exijam alto nível 
de desinfecção ou esterilização. É volátil. 
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TRATAMENTO DE PISOS 

Recobrir áreas de tráfego. 

Proteger e preservar os pisos. 

Maior durabilidade do brilho. 

Facilitar a operação da limpeza. 

Característica anti derrapante. 



Conceito Moderno da Limpeza 

de Manutenção 

O conceito da “missão” afeta, sobremaneira, as 

ações do operador da Engenharia da Limpeza. 

Se no passado era comum um gerente dizer que 

seu principal problema era falta de gente... 

...hoje, não se tem dúvida que o maior problema é 

o excesso da DEMANDA DE SERVIÇOS. 
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REFLEXÃO 

No futuro ao falarmos de “lixo”; estaremos 

falando de “energia”... 
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LIMPEZA NÃO PREDIZ CULTURA. 

DECORRE DELA! 


