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Para evitar o desperdício de água e energia, 
economizar na limpeza da casa é uma boa pedi-
da sempre. Uma alternativa é a utilização de so-
pradores, que ajudam em quintais, pátios e ruas 
sem utilizar uma gota d’água. Os equipamentos 
de uso doméstico são leves e de fácil manuseio. 
Eles substituem as mangueiras e promovem a 
limpeza de forma eficiente e segura. Repensar 
a forma que utilizamos a água é uma discussão 
atual e onde podemos fazer a substituição é uma 
forma de ajudar a manter os recursos naturais. 

O soprador é uma alternativa excelente para 
quem pretende realizar a limpeza tanto na ci-
dade, quanto no campo, de áreas grandes ou 
pequenas. Enquanto que com uma mangueira 
são gastos cerca de 600 litros de água a cada 
30 minutos (o equivalente ao consumo de água 
diária que uma pessoa deveria utilizar), por 
meio do soprador se faz economia e limpeza 
consciente. 

Existem no mercado diversos modelos de uso 
industrial e doméstico. Eles têm saída de ar 
alinhada à empunhadura, ajuste de velocidade 
e comprimento do tubo. Os espaços públicos 
também tendem a ganhar em economia quan-
do forem limpos com sopradores. Os modelos 
profissionais são capazes de limpar praças, 
parques, equipamentos agrícolas, possuindo 
maior capacidade de armazenamento e motor 
mais potente. Os sopradores funcionam com 
combustível, mas a maioria possui filtros que 
reduzem a emissão de poluentes.

Com a chegada dos meses mais quentes, é preciso dar 
atenção ao ar-condicionado para manter os ambientes 
frescos e seguros. É preciso ficar de olho na manutenção 
do aparelho para que ele não te deixe na mão quando mais 
precisar. Antes de tudo, é preciso entender que o princípio 
do equipamento é semelhante ao da geladeira. Ele é capaz 
de resfriar o calor absorvido do ar sugado de um ambiente 
interno. O efeito colateral é o ressecamento do ar, já que a 
água condensa e passa do estado gasoso para o líquido. A 
desumidificação do ar retira odores, bolor e bactérias dos 
ambientes.

Para garantir que o ar-condicionado funcione de forma 
adequada, leve em conta o tamanho do ambiente, o calor do 
local e a quantidade de pessoas que ocuparão o espaço. Os 
aparelhos eletrônicos também provocam calor, e dependendo 
do ambiente, o ar-condicionado deve ser intensificado. Se o 

equipamento for instalado na cozinha, é importante ter uma 
coifa para que a gordura e o cheiro da comida sejam filtrados. 

Se quiser potencializar a ação do seu equipamento, fique 
atento para alguns cuidados: portas, janelas e cortinas 
devem ficar fechadas para evitar a troca de calor com 
o ambiente externo; não mude as funções resfriar para 
aquecer diretamente, é melhor desligar o aparelho e voltar 
a ligá-lo em alguns minutos; para resfriar o ambiente mais 
rápido é recomendado direcionar a saída de ar para cima. 

Para manter seu aparelho limpo e garantir maior efici-
ência e durabilidade, verifique o filtro sempre que achar 
necessário. Desligue o aparelho da tomada e lave o filtro 
com água e sabão neutro. Seque bem as peças e encaixe-as 
novamente. Se o filtro for de carbono, presente em alguns 
modelos, utilize apenas o aspirador de pó. A limpeza do 
aparelho garante maior qualidade do ar no ambiente. 

As novidades em aplicativos 
não param de surgir. Uma que 
tem ganhado espaço entre os en-
genheiros, arquitetos e designers 
de interiores é o RommScan. 
Disponível para iOS, ele mede 
os cômodos de uma casa apenas 
encostando o celular na parede, 
desenhando a planta arquitetônica 

em poucos minutos. Ele funciona 
por meio de sensores internos do 
iPhone, reconhecendo a sequência 
de superfícies planas verticais 
e mede a distância entre elas, 
criando as medidas precisas. O 
aplicativo também traça um esbo-
ço da planta baixa do imóvel por 
meio do sensor de movimento do 

aparelho, medindo a metragem 
cúbica da peça. Combinado a uma 
trena a laser, ele permite levanta-
mentos ainda mais precisos. Os 
desenhos podem ser exportados 
em arquivos pdf, dxf para Autocad 
ou SketchUp. Também existem 
variações de aplicativos para dis-
positivos Android.
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